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3 01 
 ريكو
ُ- 

 و
 نس نر © هيه سن 007 ا هانا

 ا 1 تا 0 0 0-0
 1 - الس »نايا ام ا |نهشاوهنيملا
 | مود أل نيم اد امال يو ةالص هدعجا هسجو هلاكع هس هيلع
 ا | بمن |دير ةهتاتفلا لوفي دعو
 ظ > رثرأ نأه |!جلطلا هقفو هدأ || نبع ير هفلاسركه بطن
 ىاولأسالازل هتبجاف ةيلملا قولا اهناوم هلا زكساههيبلا
 يأ تاناجلا هف تي هبل بطلا [ع هتللعو كلاسل ا شسحأ

 ظ 14 هيف تتيدهةعالا نب فالخلل هيف ضعت ف
 5 تنافس ا > ثق ءةيروشفلادبا لوفلا
 ا ٍ اناطيشل 2000 دنا

 1 ابى هدوستلا يف عهرشلا نا انض دم اسمح
 ] 0 اسلاك
 ١ تاجيل ع طوب دونا ظ تلا ءانالاهلا نادل ذل ين وأخ ا نضام لوا

 درأصم ات ايد ا كورا داس م
 كتل ين( ل اتنو اهلا -| قف أ لمح ّقفناو ىلول ابيت وق لاق صام كوقب اذا
 لاوقو لاوقبو :لمتما دو: 200 ارلامتلوقا لاشي دالَشد ةلأق
 هلاناكا6جوصيو انيريوا: طبون: سيوانكلامجا اير دهن هلوقد لدتلاثك

 . ةبدعما.كتحت | يكاواع | كول ع يدهم لل لوتيل ع ىلا عت اكدت هه نيدلع
 ىنمم وهذ جملامت مناف جزجأك5 هلن تاك ايما »صولا يا 0

 ا تالطاللهفلاو هماولا ليها ىن ام لع هتان عيل هند
 06 اب دانو قاد نامت ىلا حئابلق
 هنا :. صيت نوداهثب هصاصتخا نيجايلو

 :"ارهوا يملا الا نعاواعمب : هلو هفمولاضيا عونا نيم ناذنوعي .
 . زامل فان لايدعتمت 0 او هاعإتلانقتسا هني

 لا  بقلاومراضلاوغلاو كناجق د
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 لا

 | ١

 ا



 ا جيل تس دال ادد ديوا 00
 الصيام

 يي 3 ا 7 1
 رس و رع او ١ 0 ب دج

 7 57 ١ ف دو دبح

 5 57 1 3 5 6 و تت 5

 قالا ع امله جمالكشد بيق هيبتا مالا مال

 يع كل يقل كاره

 نزلا هلا اونا هبا اب د]وتل ةىديلعمسل
 رسل 1

 قبسانحومم جا هامنعا ادعب خالصلا خذ لاقف مالا كلذ يئس ماداممل :؛

 2 أكمام لادا ةغل للا ودا غاده زووم ظ

 نيولا |هحمالا هذه هك |! دنع هذان[ قد كنم مغيأ قودتعد
 0 !هلدب

 : هن ناو عشبديلا هان اَمأ 4 8 0 0 عمدا لاف وكيلعمم طكانينومم دل نيد يع ةيقلاهلا
 107 0 0 7 للطفل 0

 عر 5 تي 5 يلم هوا. يلاقي عضوا دال ضرا دخلا نيالا
 / ةفير يرجي >< لا الدلتا ةيعيلالدا شن ضنإوم الدلاو
 اب ليعر ةةس شدو 6 ١ نامل جلا»

 . رلكقر دعس عن 2-0 0
 0 هلوقدأ 0

1 | 0 
 ١ ردعأو - نيمباتل 00 عادت اق ملا

 0 4 ميهانةع الملل بو ما جيب | ونوم هاالعملدلاو ل
 1 3 7 هاتي بلد 0 1 د ريغ قج شبر ةرم هيدرات 0 يعل 3_0



 ١انخاوتأمف ةنامالا اكتمال نعمل :
 1 لا نهانا 1 تيخأتل قبو ه .- مادو سوري ءالقلاو

 ال اةةيراتستخالملا ظانلالا /رتجلا ىعت ها عت ارالم كدت ظ
 5 0 14 0 يو أو

 ١ 0+ دلال قدح ةاطوصتا مر لذ
 أبيونلا

 1 رقما > نى نكلاهرامهظال | ةنادالا نم 20 را
 (هلطصاوةهنأم ارو لاوهو داهزلا ىعم كامزلاو ناكملاو

 2 ا ل ب با
 ظ كَ اتنين نبدبا هلوقماماللدياوك| ريغ فو هيكدتفي عنلاوا امالا
 كااقو ماريا [قولصسدإ آي الابدي رادل يرامنالا يايصلا

 1 او سيال ل عمدا طصونلا ملك هجراخ
 ُه ةوثيك هلياضفد دويوشم ةانموك] ةربغ قو تلدؤلاهلاة نير هسخةنس
 1 .مطخوهنيدلا اعتأم هول أني تامهودلااهنع راوعر ةبانأ ىثيم
 0 0 8 ةيبأجلابهن 0

 | نين ارلا ماي
 2211111 كعب ع :مأخ عقجارق *ج] 2 . ةثياودنمسا ددارفلاو نارقلاب ية دولا
 ذربزم »عما: (سلا ل وصا د, عيد عبس يازلاهداهالاءافايضواهطد د 4

 ٍْ ظ ٠ هيأ الا امك تا اولا + دعه راسن منش راولا در ىو ثمبايلاد ةلهق
 أ كرش هرمدتع ةعبسإابلا عم كارلا اباو لوقت وا لوض 0 7 هللا ظ
 1 طحا اولا» عجور شعرمل لادا عمك او رامخااتاثراولاهنيثداولا دبع هدال كيلافاخلب لاب
 كرار 0 لاو ةالاولل "الوم ةداوزيطسبلا فرط ” كانادؤلا دلت

 : نواقكدحأ
 نجلا ذطبهم ةعيس بكسلاو نانادانل ادة :كنلاورملج يلو 2 درععد
 اضن يضوؤلا تودطضملاة فتي 0

 ا ةعيراب ل 11م

 ظ ظ ةساودتباةنجينإملا

 كانوا ملا هانا 1 اوما نالخأ ثيم اهثرب

 انو 1 .٠ /

  17أ "ا

0 - 3 



 اهو ثرالا طورت ددع قو هالته ساد م
 سل ثيولا اهذ عم 0

 مقال ةلممندما طايل فاعلا دلو

 ,| تبتاوم هف يك 0 فوم 2

 اذان 0
 ظ يجذاغ ا 0

 كياني: كد أوهايو ع 1

 نمل للا عجن[ وكعاهملع ه[يرغابنادع دن كالو 2
 ١ امكدنرفدضرافما لاف مزج ملام لا ملاذا رقت : كرا هرتاتتا

 ا 00 هاد اس1 ظ

 ظ بمقئازسك| 5 لقد / ةموزيؤعم اف عمد 0

 0 مقاما ل
 يي يوما هّيِمهْ'دن أف د
 دار مآ 00

 هه هللااطع نيا يرلا حان م درهولو 0 0
 ظ 00 العهاوقفى#ةكيطملنا دي هنازعاف بطلا هسا امن و ةمدنعهدلا ذود

 0 ابهلوت هلوتلوأ ضحلا !مانم ا: كين يمس هنا يوسم
 1 هلالي 5 نام لو الحم هاو نم راع ةسعم انابانلع

كنب نجيو هقئلاع شرما و ريشلا اهدا كشلا لهعللوأ ودل قل خخ ظ
 2-7 

 4 كس :ه] ةلاناع 55 ْ

 ناي عايل ناعا خربت قول ا داونسلا 21 ]
 م تا 1 ٠ اذنكثراهل كال خحيز ْ



 ا
2 

 طا
1-0 

 2 20 5-0 هفعاشرقاعإ
 ةيهامون ]| نميتنل هنا هيلعشدمب ةديم ا هداج
 ١ 0 لا اكرم |هجر فددر اج دا

 1 لطف تخلد ةيدانل كما
 0 كورال تفاعلو هالات
 0 فيانل 0

 5 ظ 2 اعل همنا 5 2000 ا
 0 ا

 ا ةونلاو نا ىلا خاَحْلْطعلا لو هاطعأ اللى ءامحلم كاكا سبيل ةتهجصخاذيز ناد وعلا 0 اورج نموا: نينا معإمت ايش ءاجنتعن ل 3 النا نمت كانا سادهيئنالزب لات (نر هل كلا /
 | متيم مل ةنجانا ند نبأ ىكاسلاو3دن نردلأ نامهلصلا 9 د ,كيز اهو هاضخطعأ رم دل تاثيسنإ فول ءانخذ
 عل ذأ هنعدرب اونعمرذ سو هرلا ىعدعوهنا
 0000 ذلاقاغاو ثدأث نئيدبررعبإ باء

6 7 



 (ساواداصسي أن ادنارس ا لاقن املا اهنعودحوأ هاو تاذماا هاو

 نأ يد هاومياكاةنعمربا دوف انا ازال ةملمحل دما :
 مسمع هيلعهنلالم] نا قا هو شااديس نمد امشلا هني كايا سح ا: هلكقفالا

 ” ىلوا تاثنب ديزن [5 كراكو ماهجعبلطتنانسكأرتت ةباغأ نال هنلسم
 مهاكأم هنأ الاد ثيدامحلا هذه( هاوقا نيرماككل تال سمك قنو عداتلا عابت (يدوهغنم
 كلي اما[ ض1 لوق كصعد قد الصبا لا ف يةيلع هسا سينا باانمدمأ
 جتااوضتتي كل ذو تافتال با رويس وفدا طتب مل هن اغا يبزملا قانتالكسانلا ده
 " مضر ل عاملا تاور نمسا مح املا نيلأقامسال مكدس ادعر لاةثلا هلاقأك

 املج وهشم( فام هيفاخدارضاخا اهي ىرلا نافانثسالل ةاضسه لب (ومتسبا اهناريعلاو

 نيروههنابعيل ماما دولا ب اننيريز مأ طاهر توا ها خرق دوري كاذب قمل

 ةلعاع باطلا نيا نيييزيدبعتبد يجنب لا نب عقأش نبا شتي أملا نيد
 (ىةيعمدا ههنا يوتا هعمساوضدحلا عز يلولطلا جشولا عئاخلا يقي
  قدفاشيف معهما يمر ةما تصدقه ةرب( 5ة|ياضفو ةيمش هبق أذ مو فاش دبع
 التم[ قو ةنغيدأ وهنا دوهجلل هيلع ناو ةلرأمو تي ةنسهنعمردا يدرأ وأثرحم

 دهفأ ةلادنفدو ةدس نيضو عيراتيومهون ين امو عيرأ ةسجج نيرورطا
 ةنعيغنو هيدأ ههروأمالا كان ماقم ياك أدار ةمالكل ال يدور ف كعم ةعبلل

 ةمفاوم هيلا لاو هرصق هنأ دنع هبا يعير بهز ج هدا هه هفاشلا نوؤوهيد نو

 امج اتيكيت ناكتلةهنادالل.ياود دز تحدورت ةععج اكد( تجاهل لع
 لفام هك اوراصتما ياذ ايا نعل وتلا هدم يدبر يهني هيفالاهض "

 1 .ايملاومم يعج نميس| صولاو مولادحأق ةجو نع اهزنسجلا :بس هأضمركم دلل
 “ هج عويربلا ههنودبت دع همالكيؤرملا لاقي يعملا مهلكلاوهورمل عمنالالا
 تباتزيريز هيه نبإع ضيافلا معيب لنا دخ را ؤعسوونمجالا توانملاد



 أولا هةفوهو ئمدأفلا اهلا نعا عزنا اوما وفه دع هدرا يع

 اي[ :ئو كاملا قلل بلوامّت قوق ضل ةلوتب تامتن هنأ او كلذ ا 0
 راتكاخن اي: ينل توه داو ورمل دزمشلا تودلع مف نهاامويانللم
 ىلعف دال ديف نمت اليل |-.لدتسن ديل هنو اقف
 امون دنا هنن بولا ةجوزاهلد ةمهرلا نفاع نظل
 اينزيويقلا ثومزعخوموينفةمزلا ف ه]برلل نويرلا كلأشلاو ةييغنناهلورسولا
 . .٠ ردك سقنا يفد ذفالخت الخ نما ذعداف كنا ةيمولا عارلاع
 . نهانا دوصتلاومع ثالإ سالو هقبالا قوتنا يقينا تا
 0 ثور وهقهف ثرأوو ثوم ةثالت قون أس هاو باكلا
 :باهركذ مناومو بابا دلو باتل لقا بسمو يدهلاو قرغلاثأريمن
 4 طنايا بع 0
 م يعل معلوم ملا ةلملمس ا هلطسمع لاهل بلا ةغل بياع همئاودب

 ةوجعزم نايا الصاع دال هب لوتأم ةفاوصو بس عمتي الابلاغ ا
 1 1 0 ةستلدم توست ماع هادم سدسملا
 7 0 كب ىئتسلا ثرد د دصموهم نيل موقدل موقنميلا] اهداداقبلا ةفاوهد

4 

 0 ظ -
 ؟ ةيفيدماصايا ١ ةبا تراىبع وثمن هيفبلاد لا ب ةهقو
 ”نسرغطمإل 01 ا ظ 0 -

 بئرا حش قطياضلا ضيف أم تككشماعيغوأاهنبةيتل دا ذهلناتتح 0 ظ
 قفت:نال:نلنل الاف: 6.لا ناكناهنييماللالا ثراه باري نابسا ظ

 1 فيدال )ىلا هب فصتل لو هما سواعد ديف ةفالأب ناز كاهل
 ١ ةلصا الس ميعتلا ةنيجهزلادقعوهو عادتأمجداةثالنلا بابسالاهأ د

 ص



 ناتو ل زالرتاعهه كله د ىتل نيالا ن مهب ثودو :ولخالو

 --- 0 ء

 كا هةدهننزلا_ةيقا ضر اق الغلا مال ةالخأ نم تول تولا ضيميفانأب
 اني هللا دسمجافزأب كشاوأ دعت داو هيعلاانعم عونتتإا.ةانل
 ' ىلاضم ف ةمجيرمل ّجورتوأو هيرتاكلملبدقملا ف ةرما تولل ضمة ضد جو وول

 قنا بكمع قوة انتل لله ددرمداولاقفادصم'101اتأيالح
 يت ةثبا دن هيلعتتع نازل وكان كة يما ل ساوتل ةنيؤ: طعنا ظ

 1 فال سفتكم موش اي ويصقما ةتمعو اًمتعم هوك جزء ماعلا هب بريد عمسدأ

 3 ىقعامالذلا | ةملكةالا مديل مدا سلتا بأهل نة خنادنم
 0 م هنا نبع يذ ازال اكن هيلا ثريلقومما ههه فأكل اوربي
 ١ ظ ميج... كوول نبأ نطقت هند لتاناخة ناوي طاير

 واعرب بس الدالاوؤدلوؤوبالا فو اقنع فاهللا دايم كنودا معدي ودرج

 ا . ثيدامهوةيركلا نيالا ئاوللم عوذلاو لوصلا هوبياقالاةبثيفاعدملب
 0 نينا بك ىبو هضج جام[ صفت عايقوا عامل كلب قللاهو هتييعلا
 0320 اهتبنإ عمملا ما قلك فازوا ح[زمو هيجاعمغالكديإ عبنبالكتأك
 ١ د فانك يلعماللا ماا إبان بدلا اتا تاو ذم
 هه غ0 الع ْبَبَس ثرالا هع هع ]رب عمت رارما بابسالا هزه يأن جرمب أم هإوفو اوف ةجالا
 1 اير جر ياطتس اكن لالا هيف ملدا يعيب كتل. نلت

 ا انلو ةينطنم شري الر كلا لادن مجرالالعال ماا طنن نك اوسع جالا
 .  قةغللا شوهد عنأم عمجعب اولا نا لعن ياو يشولا عرش ناقل لولا مالم

 ىكعهنإدل سا وهيد سن ناب اكؤمل هجيني امس اإلا
 اقف ةنلاون لع تننا طمماههيضمول ةقاقسشملا زاويوطغلا
 ل ىةملو ةلع الاهل ثأبيلازم ثدالاهيماقكنلا يا, سنغلا عن

0 0 
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 ١ رهف 5 ٠ 5 ْ ١  9ظ , ظ 0 2

 معتقلا رواد نينا هل منا صور كلإ ب نانالاو ووتر كك غومم ةداعيمل
0 

 هم 5ك هيس دكابولو هل كاماككلال وبال ه كيلا نيون ما صو بل ناعل ثدعول هنأب

 بالا سه ىوصلا نجي ل اعسالا ةرهت هيف علاوي كابل زلت تال يل اودع يو ل اخ سلا تلا جبل هليدو كانا نال و سكة طصم ور دصقو الفم . ثونخم ماك سقر نينا لي دهدما كواعدملا عما دلجم ضاقع مايو تك ' 2 عا وزتنلا فاهم هل نم ث يالا نضلتاتلا جف ةجاليلتخأوهلتأق ثربدقف كونقمللال
 ننال نيو ىضاقلا نال هزاع سيل هنال يع لعن اكناواستل قتل لخدسالك قابلا
 3201110111101 ةرامكلا جحا أك
 القاللككاييلاوس عنم ةانكيوأ هددب هاما صقب توضعمأ قاكت)بانلل نعوشر الا عضولاذ
 «* ويلا وناورملا علا لتاق ثياككذيرلا دو. لال ناطلل تاق ذب ةيكلال ل دنعو
 - ع هورس ناعتاذل ها |كاذاعتالكزيلا ]كلش يال يصل هلم 7 يب كل ةالفركاأو مال الي نيد فالتحل اهتلاث هدتنلأ بككلطس ا.ك(طس|خم ةبقدعهفم
 ٠ قف هنكئهتعيوللدا.هلي دواهتفاوزمو ةيواعمدذأمل نال ذى ضف هكمأدأو

 هللا فالخالولاو عاكلاو ةبإ ةلاباوسوالما ةكرنلا ةىشابةزداعلا|سإ وسو بيثؤملا م
 . لالا مل ضن ثرمىةككلا ةيضإيق زاعلا لسانا لاق كرم نيل لدا دعب دما
 تابولا» ذاعلا ضإسلا ني ىن مدعم مههيوثتما نيرا رذاعلا هقيتعتم ثلا لاو
 دحاتاب تس عم هير ررإولا ناذ تدلو ث تل اج محلا كاريملأاننقوعإءاحقجعن نعذأك
 الهزات من ثمىمنال كاذآ قنا عع مجله هةهسادعر ملل ىبلاةأونالسأب
 ناهزيلله ولا تقوب ثرالا ف ةدعلا نالوا كل د امها ل ل ضئلا ضمب لوقوتعيلاعم
 00 ايييبعتلا ناكل مرلعا هعاورف تاب
 | رقاب هلوقل رايد اجلا عدعلع يا كل هتلقاعبلاطلاامبإ موف لاق مهغياج
 ا 5 درتلا 0 ' ْ ِ



 رتلشساول ام نيدلاب ناذتمالا مضي ل دنا وعادل ذا لا توج ةملال هنالثرلالو

 لل حناوتلا نيلعاو هأءاهارعنمد ةلءدويملاو ةطعباسنلاهلاةةلباتللمةيعلالعش
 ياهلا كلا ىز الن اهرحا (نياةثالث ثرالا مناومزمهت ةينانلا ديالا تاوأطلا كك كم
 ةلانلم صلال فاخر هزنللاة انور ناي يرو ىف ذنيب ثا والف مالم ةزلأب
 ...انذاماةيرلا لالا ةيننلا الخ يجر نرجو يزل و كذلك نما تل هدصاملا لعد
 و ثراوتال ٌةينباصنلا ىل الش ناوخا دبر |ول تح ثرىباككدنرلا ثريالفأ نيل كلاوهسا
 . ايزي رتدت لسا وسو نول لا هتيىل هلال ف هبشلااولانشيعأ يالا فايتر !٠ هر تاو لاحفمامالسالا لا-+ؤهبتكا/ءأوسو ةيفخللاةالخفن ان واعف دلل لاموأ مه

 ٠ للبر متي ةنراكف ةزرلاوةينسلل الغز ةلزاسبدلااب هقومل كذايلو ةلباللا الهامش "٠ ٠
 افضل رجباضانلاوأ هلام نوكي قغسي هل ثراه الكزلا ثنلاو ةيكلا ال افالخ
 رقاناهمرع ثيروتلانيممزليناوهد يذل ىدلا وهما مناولاهاوهو كالا

 ؟النيقالنو زبك تء/بمياذالا خد دعرلا تراك ذة كيلا نازيامجل 2
 دهب ثهالابسهب ما يرلا لوقف +” يبتتراعا هاو بتول عشانب ا كفممملذ
 لج الاانا ا م رانالنتاول كلل اسما عفوت ف

 525201100 م
 مك ذام ةميرالا ةميلا دنع نيني اسيإ نامللااهوتو هدل اههجدصأ ماماللا الخمل
 */ دعب دلل ناكولو ةسؤال تاننلا !مةاضقم هيلع بت ئينلا تبث دات ودل ضن
 كلأدو ةززحميا لاقوهددا وج صا ماما هن اقوهو ع اذا لاةدبعةينلا
 ةعبرل وانا مل نلخم نام نا اكو هبسن تبن بيكتلا نيمأ د حرلولا ناكنا هدلا هج
 تها|ذاك6اءلا نس دوجرلا لادا كلكبن توبلل ةيارلا مالا مف ةيلإ تق

 هددا[رج دارا لاق نكي نياق ثرولل هنطتساولاك متل فيلا نوعسسشأولا



 0 ميج دج جبس هما درتيوملا مف طفاذجعرادل اف
 مال رامتنم احلا نوثي-اولادانلاو لاجلا ثةنالالا بابسايياءاجج
 نيرلارعس + لا لاف ةدياف تييضفلارنع هس ةهولعموأ ةخجممعوأسأ شع
 نالعهيبتلا احأكتتسا هيج ىؤنلا اهنا دياقعلا جا ىلهساهج كانانتنلا
 يفلاو تابكلاب اجلا ءيصتقنم ضعبلا هيلع حطسا اصاحدغعلاو 0

 تاك يكت نغمات اسد تاينللوطياس
 ْ كلزب عفر ىذزلا صخ تاهددفأ ب 7
 ا عيارلا بالا كلاثلاو فنان هين امم هوكو

0 9 
 كباعمل 211011111111 :
 ايعلظنالا وق ىذا ريضلا وع هِضنا اهجرحأ نيوجعل كلا ىل هدوهذملوا بالام
 هدي 5 مالنا كيل اهناالا ماليا لل جراوند
 تأ طقفمألاةيمنموأ ف بالة داس اتاي يانم خا سانا و
 الج نانو أتتداقؤف الاخلال ذلة :ادةقيتشلا خال وصمت متوجنم
 هنيوبالل حال أامأو ذاوتنلا كدب يق اكمان يأ تحاوا غاهلهةأ.دأ وأ 0

 . ثان! سد( ودلواهإ يمل نأ اهي روهداشلا ةىسبخا فهنا ةؤغبالل خالك
 لدالعبمابال نال ناومم همم هلا ماتا نململا تلال وامي نا

 عمسأو مال[ ضخإلن بأ ىصد ا هلحم الكل ذنب عنيا قا ناسماني
 1 مدعي ول همه مجدتلا بيب اقداصالر قو لاتمد اعداد مهفتمرددت عاس
 ظ كل مزحلا لتشمل خد اكاد ربو كا ذوو ةميعلا امج للا ألا
 مب عجب ماناماونم بطش ال لاعلملا لع نار ابلتاث ياارب
 ةقديأوخا تلا مدارلاو تيل شيل هيبازم ملا نبأو ملا نم ال أوتوا

 م 5 لع

 هو اهيإ

1 



 0 دي

 407 ا
 1 ف يخي ب 0 ىلا 75 وير

 رب مم - -

 ةج همروابيهمدا ءازخف هظاز ك2اههلوق دس هيششيداحا كان هف#تسو

 ثمحاس ين :وبد اللا كن يضم هاناح يا ياخ ههدهفتش
 عمن ةراصب ةئرولا !ههزع اليل هنأو ظافر اللقا هيبتا دراصتخالايانابعالا

 2-قشل و ثدو دوذزلأو ب ندأو قيقُسلأ انياوبالل أو ٍقيِقشلاعلاو بالل خإلانباو "2م ا قيقشلا حالا ناعوإلل خالاو بالا خالك قيقا خالقالعناو وبا دجال بالاك ظ ميم نتبععتل لدن ناو هنباونبالاةشعة.رخلطسل اما راصتمالا قمل[! بمأ معأوذ نيو همت نر, فب هفصح ةتبمعو ثنعلا هبدارلا ناكافو تتملإ ثاعلاد جوزلا عساتلادةحسأو

 قرت مقرا جحا كلا لع ملل اوغتااذم موضع نلعمناد هالملاو 2 ب مال] خالك نباع مالكأو تنبلا نب اكءأجالا كو د نكرمكنلا ضاكككادعمألولا .
 1 نهيخنأ طمي ل عبسراصتخللاب ان ان تابوا هلاقفنمتر ادلع عجل

 الخ مهرازي نانالاكوثتلا ش ماوي الاد ذ نأف هيلعارجباطعا يأ عشلا "-
 نبا تنب ةيناكلادتنب عبسلا (نلا ضم ىلعال اهات دداأشنا بالا ضاوككنس 2

 . هيلعتفضهلالعهتنكانمةتنش ماهثلافلاوبواآزلاضحباهوبالزنذأف
 | متتون ايلاف والود واهلا تائب ة جدن عيارل الا ذأ ناخيزم مالك ةقنشلاهنممنالاط
 لجعنإلا ةؤجزموا مالا ةهجم ةثبجر سانا واقرب رمشالا ممف [!ناكناعرببفلل
 اهتاميادبالاما» ماكي لابةريلا اا نافاءهلع مد ماخش انا, تايلر( ومأ و مالم نوصي يصفت
 يا و 85 ماكرجلل بس انا ةاءاناا سس رتوةكلألا 00

 هيلا ومّيددااكنأ فنصلا مالك حاسس ةعبرالا ةمالئانناب ماجرال وذ 0 0 بىنبشان يكرر دولا لاب ثأد . دجب ليت انركذ جذري هبط صو هزبوأ جز رامأو ةلباخا نع كوت
 هيلا خاله بال لبق زم: لبق زم ةبللو مالكن بالا تنم تنبلا ةثعفاطسبلا نيقرمأ اون هظ يل تنإ راصتخاولاب نادم انف اكوا باكا ةنبتشتااكوس يا ..: سرا لل ىا نم تخللا ةمياسل ا واّيساكمهسفنا ب نوبصقنل أ هتبصعنأو يعم



 ميرو دوككلاغماو دفنالذا ءاْيَآف ةئئملاد ةموزل و مالل تخالاك باللتهالاو
 نموةنئملاالالالا عيجز والان! نم تيقن نيلكك مالل خالق جمزلا الا كالا
 لكوط تف جوزلاك/لالل عيجنوحي لاجل ضو منا نيلككاوني درلأبآىلملا موني

 قال مينمثرى لاجرلا لكعتجا اذإو ةجوزلا نان( |ميهنوحت اشلا ش فوفنأ|
 >مالكزب الا تبع تنإا سخن هنمشدوانلا لكعف جا اذاو جيزلاد بالاكنبالا
 ىرحأو نارإولاو كويال ا ثمونيفنصلا نم عمل كما ةَقيتْسلا تخالك ةحوزلاو
 8 1 ل ووو اووف با ووم
 1 در مهنعلحأ هلك هس امدقتل تاكا ع هيغتل ضلابشرالا اهم مهنمرحأ هلك ياسنيبب عش تذاع ىكتل

 كس (:ل اقف ويسعل كيرالا ن اكتم اميل يععتا
 ِء وهم ضيف عجم و زلاد ار شسو امتجلا» كبانلإو عتةداب اخ ةزدتلا ضحزلا
 مالا هيشدقلل ملا الط صاب ىريدتنلاهنمو مطتلاو نا اهلصل ىنامارل قيةغللا
 عا وراك هسا هجدتملل هدقو لومل ماليمتنياكك لاب ًباككنلا ضاخ
 كلاقال ناعون ثرالان ا. باكا نصير ظانل اهيا عاد لاقفر معلا ه.ملا كاثرالا
 . عت فخ ايسو هب ثرادثأ يمه وأننا هانعسدفتدهب ثرايا نوف ناعيولا قا( ةول_“ نذ ٠ سه اأءوءأأو 53 1 1 2
 . فاعلا عقيق هنا قمل لا هنمول ياككنأ ]لو ميشتلاانديبيل ايضا يلع
 .. لئلا بانكلا ضن يفرؤولاف اكثةملأآشنا وكذأساكماضا ةعيرا نوكيرأ,تعلاب
 فورا يل اماوس ن]تالصنب ث الا فره العامل كت بعباسلاو ةتس نيرعلا
 نارا منمانلوج عزف قابلا كاومهتلا عباسلاك مطقلا كلاءامطخ يلة سيلا ةشسلا
 .. نقلاوصوعيرلا فمن م قصنلا صنومو جيرأهز ا فض اهيمل ةَملاضوؤلاو

 ' . اكأهسايوزيزملا كولا عشلا ماب ب بلا اوساخو ثانلاهعنارواهلا هدهد
 .ذاثلثلاو نصنلا عرضا ةدايمب لاي ةتسلاضورملل+ اقل ناثلثلا يلاضو هاءلنلا .

 ٠ لكمصفو كنلأو جيرلااهضمل تلا تارايملا نم كل ةريغل هدو امهنصننمنقامهفصنف
 دنع وكل سام اذلا خو هريذل انالخخ سدا ى د انلا نع يلثلارخلاغأو هنعمو أمهم
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 اييايطوذلا هله باكا ةؤفرعب ثدراو كاذسفعاذا مد 7 -

 اقالا ض يأ ثيراولا عرملا مدع املا
 ظ دا أو ناي كذا ءامجادتعي تلا 4

 5 لاكن ديلا عازم ديان راو عيل ونا ١ ٠٠
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 ضهرلا اها كذ
 يس 51 يشد ات سهما

 0 دقي يأ ايلف ا غلاب نذوب ضل انزل ظ
 دينو اش مرسلا عياإا 1

 0 د ا ضاغط

 كيلا هود ابمالا ضد ين طاحلائلا و ةدرلا هير يكلم
 تاي تسب مدر ا ا ا

 0 اع كاكا وخمنلا
 ا تزيلعاساواماعإ ناوا خا ا ناك صعمزعاهدإفنا
 نإ نع ةقيتشلا ا نال اك :مركلاكنل هابل

 ٍاغمذ نالكركلا ادراك كجم فيقش ب خانك صعم نع 1
 مث ناك |ازلصادديلع كاذ نامت ىاىتفم

 0 ع بالو عاد اعامدملا هلاصناءلعئلطا
 0 تا ا اهتاؤزأ دنع ن9 يثلا ةلحاولا تنال | اهدعيد ىةسماذلا ىو
 ءامذرمأ نا اهسسإ وف ءمقا فل نينا لم مكس ظ كور كد نص عيْرَع نهن ةرحاك |كذا رشا ١ عدا نهد . اننارنع هلومف ُقئأوأ
 دالة فدل مالنا لعأرمع ف ىال ل اصابة تحل هلو داو هلري

 ْ قمح هيدأ هيج فنصأ ماكي اع دقزل نزع لسا خبل اندم الخل 7
 2 ا مل ؟ذولوذإ اذ ا 2 اناذ كل دامامأ

 هعر نان اع 1 :نينثا ضوذ مدرلاو ليو لاهدإ اىلل
 ناناوستنب ادع فصلا نم ةعنيزق نم ةميوز نأ نم



 يه اناونينام هبل ملل هزم كاكا أوت هريغ نمو أن
 0 3 درا ىل ةحعرن نم| ىلا ةحهرأ ا عيرلاوا

 م0 دير فت دو قب

 9 وأب عص ةقيتحنب لادا د |باوأولا ناكالو دلو دولي

 |  فضلاضعيراابعف اولا ؟:ك رتل (نتعانمتت مي تانالو متل كمل
 ! !بابجت ير مدرحتش اال ال اداه نالئثاأ كلوي دولا نمةجيزااو عيرلال

 بكا دما نينا عم عيدا (مراإ ٠ ةجفزال هلوق ة روت ارمهمأد
 ينك كتم نقلا نيف داع قل ناكها غلاف نمل تان هدا
 ظ كت اع :قيساكذ الوالؤغاسايف هكا ةماولاواددإولا ثانالكدولتلا ئينلا كو 2

 هاو وش نينبلاداكأو تانبا نيب ظل ةسمانل علا ظتالو 2 تت ظ
 الافن 001 ياس نانا كن اعاما 3

 نه كفر 4 00001 ناك داو ةع ّ 000 امجلا ةتفاومناعذا ا ظ

 ل /زولف نيا قرنان نكذاذ داوق منال ساو
 ءامجلا ليل فزبادبم نيملاقاكسادلا ةتفاو دنع عجن همه” لكن
 نيتتآ قوهاس نكنأد هنوف كرد عىكلا ةيطلن يتلا لعدانامذ
 ميلة يشزعةيوصمل مارال معنيملا دلا اعرساتلانيتبلا علت
 تالف نوتثا قومأحتا وق اهواك« هنعت نأ ةتباسلا مهن أدار

 4 ميسم 0 0 90
 ّض د 1 ظ
 ابوعونيشانلل '

 ها اركَذ ماعاد 211110111011
 نم ثانلا 1 0
 ١ 0 ارلاةةنطفلا 0



 2 ييسر شالو ارثذع هعدوأاميلق خخ
 4 تالك بش نعد + (هذ هب جصيساكب اكقأ نينففمم ةثنيسدل

 ياديعلا را مهاارداالوهف ١ ةقأف نيضنلكما (تلطم نيشلفلا ضزون هيرككام ىل 8
 7 اا تالطا ناكل هيلع كرما ك|ذنأهدار مدام نكياكبملا كهدبملا باو
 4 00 اال بالوا نيدبالل تاوخالأد 0 نيتهلالاش

 سا 0 ْ
 اوهالاخ ايف اقشالاعدع طلخا ضربا كازا لهل ثا فعنإلتلا نالا :

0 
44 

3 
 لأ

 1 ا

 :, ناتيواستمهوتو جوزلا تيا أوتي عضم همادعب 2

 7 ضرف .ناثلكلا لوقتن نيئلتلا ىاهأ طباضو لذاك نبثانلا بال
 تول كاق هحادعب ميلاني 5 اعيقنسنلا شم نهرثحا نيووأس

 ماعاد كاثلإو ىهتنا ناثلكلا (هنيزعل نينض عامتج|ىصتيالك
 نيسعنرلوشب م اضفخهلوس قئاواذ لكذ دلو ئيح نىك نوكت نااهدحأ

 قحط شال ل نرد نوعا هنا ايف الس كتادادالكأ دنمتد اكتمل
 #نانئادإفأ قيقحدرعلا نا درع ىذ هلوقب كذا اشا كنك نانفأعمج
 نينو نيونحأ ن نيشاكةلوقب كل ذكحأ اوذئالث هأضا نا ضةقيفلع يسيل
 ظ الك وكنلاو | فانالوأىدقنلا ةوخالاثم ثالثدا تاغ حا كلزك ى نينخا

 يرسل مسوق سدا ومعمل تانك كلا انوزنلا الل 1
 ثانلا هنالفوأوبا هبّيدوددلو هل كيل 0 ةاصالاو دويعاو ناقل نمو: نو دود نيوجكو 5 : 0 ١ نيد وا نيب اين ينل خو ءالمأ الو اتشاميوكتيبةوخلا قواك ف انالاع 1

 كاوا اال 412 جيل لا همالذ ةوخلهل ن اكنأف
 ئالادالوأ ناعما كاع ميو

 الأ :٠ ىل هّمنبدا ماهل ماا يعم نكوا نكاصل ونا نإ
 د كلثل !اهنوففؤيكاوا ت تاكةرملو
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 ْ ديلا هنأ امهيعمسأ ادام ىولاعتاكاما
 ! ١ التماللوب 7-5-2200 تس[ ىقرحاطل ونال ننال
 1 ىكذلاو سكنا ةوخالا ولا د 17 لم اورو ج01
 ١ 2. 0 تايب النذملا تاوخالا ياو ك.انالامم
 ا ل ا يع ابا دج

 ْ 2 الا وؤوهال ارم دلع او تر ::؟اتجرلوعاذل ثَيَد

 ]| ناككانلا ن ج7 ا 7 تملا عنيا ناين
 | ب الان 4 ةمورلا هةر كئماللا: ذة ونيوازل أ يل واو ملم عمن دجعيوأ كين اد لاقفكذن دعمت ادعم ال اوحأ ةزهزم كلذ

 0 1 ا دب ان بسس :

 3 | ماا :ىلعملا نعيوكتالف ةكيسنب| نعيش كا ظ
 08 باولو عوف دال يمخشل اف دادسلاو ةئانعلا قع ' ]

 1 أو ةحوز ىو حلال باللوم ةيتشلل وهو قابل 2
 0 يطا بلا بالو عبرة ةوممقلبا كنماللو لاق 0

 00 ل . ماا خنللا 0
 5 :دبوهمأل هتضاوطنع هيدأ يم باللوم دي ىضقاءاند ظ

 اة مضلع الضضالوزالماعتللا ايس ةلالنم منا 00٠
 | 0ةلولطم غب الكمال ناعم هجيزلا ئص فدوهعلا صقل ااهلعاضمجال
 أ فا مل تانلاامهف 4 تايب طالب

 1 امهعمس | ويلعن 0

 20 اس ل
 0 نويازكصو بزكوأ نيمويغب 00 اتالم زم قناو كذضالانكم
 0 تفل نيد ادوصتلاوداولاه لقسم
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 ا. ةسخ هزهم ثريو ناب ىلدأ مه هكذو

 ها مدان اننا نانا طنز 1|
 «”ثلئلا ا هيف_دوكرلاد تا: !!توتسو فرطم صقانسانحتيبل َّ لاذك : 0

 نارا دشن هلت فاقول ناعم كل كالا 0|
 [شاين تبغا ناجمة ميغ مالدالواهيفنلانامامءاءاسلوفتيقلطا 2٠
 0 اس مااا ماا 0 (ناصقن ادافناداعامتجا حانإلع 3” 8

 ةونالاعم كاسازمم نيد بادرت قيد خلا حولا ش
 ةيلام ةعسنج ةستتلاو اهدداوةوحالإت دج باب خهلكلل ذحأسك 0

 200 ا 6 نبأتنب م بكد ةلئان ىلإ انو ةدحاو كب عم :ذاف نبأ تب 7 اردو كالا فلا, نشيل شاب ةضالم م 0 1
 فنون داما 00 01 952الف سلا تمل او كرذل لاقي 7 درأ عيل ب اكن ظمجادلاكرم هلكتهم عباسلاوهت رهف مان قناوانااركذ ْ اق ناو :هئيئشلا تخاراعم . "كاف نالا تنب

 اميكذ رقد مانا جلاثلاهسرملا ثرينم كد 7 0
 00 رماد قنا لان ةدلا م1 ادعتوان اواناكا | يس ١ نكسوهلتب

 ظ دنا دخلا تيك هال تا“ ف كن ا
 ا الك كبوأ تبل اواننإلانباوأ نبالغ نسلا كري ب كانا ١ك نجما قنال اكن الاكركذل اهركذلا هلعاسإب رقاوكرال اهب كدت يأ هيلا لانج نجد هلو واكل هنأ . 0 ل 1 وا عما كالا ذ بع ادالو اطال: نالاداكأ ع هل لكنا كشر ناكاو قنوع لاب مخك |ةيالاهخ وازع و فم كلا هجالا بذل مهب مهمتنا ايل نم امنع لإ ماع ماأكبالا

 8 .ةااسب 0 ل وح



0002: 

 أ" ديب ف اهناز نا ءلعي ير تمالا اتناكالونباكأتن اتنبلاداغ 6

 08 فويس د ” ب م لموو كا عبس 5 كاذ ركذاتلطم وخال نم

 مااا“ العذال نينمجرتفل (ةازاف اقلطت ك3 تلا ةوخا

 نع نونا عيرمر ل هتان اذاونصدان لع ةراطالغنولام نينثالا :اذا
 ْ 'هقوريل كانلاوبتتز !عشجلاهنني ىصنيعبرأ هر نح هك مم ةوخالا-
 ١ ةءالواهدتفدنعب لضفا كلل هين ينلا اد ءهاوقوكُت
 ظ ا رش قايمعتلاا نييوهنيباعباجشرأولا عرفلا عمربن لا قمه صب ا مدوح

 ! قيما يالا 5 هيبصياينومُكهلوملارْكات
 (يلا ليوط ةماقلا دفدم هتوت اجل ناو وأ ١

 ١ هدذل قثفلا و !اضذالباس هس كالاسعو ايراووتفرنعالاك كاف كلذ

 أ قاف بامان ةرذ دلل عم ائادأكاذ هلوتباهتطه 2!ةنفاهم
 101 اس1 ىأ هضم ترا ل نناو عاام كيكلنخ
 ع:ةريأ اسنأ :ان ف جلايس| صناع معن كيرف هص بالا زاك دحلم
 ىل 0 ا 3 ىالاكمأو

 ؟؟انه ايد يكول اولاؤمب اها ةيانل لا ذو اضيأ لأ اك وس
 اهقابلا كلة بلا عم 07: داهم اديافلااب

 ما ران دكت ف تيس ظ

 داق هيي لدنيا هنأ موق رش[ ماكتلتلا .

 يي يلانامو ه]وةيخا تل اركذو دم راب

 لل نول, ناك ابلا كلب ف بدءا 31 ظ
 ع بدرا شمل: ناد ةجمز ةام لا تاكل بالعإيب
 : اذ ىدنج طويلا ]نعل هلعؤتف منادد كل دال لااا
 1 ااا علا نا ! اا شارل باول كا

 0 1 ماكل



 : ات نومتج نضطاقدبلاوأ وكت هطملاتفهركتشلا نهيب تالا ما 1

 ١ يو حقد باباه كزلدوتعم باب طشتالا لالالا نان هيومان |
 ىبالافالغ املا بابشيلاتوييممذ مارق رضا ناجالا دلل هفقلادام

 0 هون ناد رعا ا نا 00 ظ
 سادس ثرمربلو تيوف خال ناةسداسلاو ىلا هبعاك هنن مابعد الاد 1

 يايا عطق دمع جيرلاط كزكت بالا كيسا ناهوأو ىالضحلبا حت 3(
 هج ىابيمعت هعيجقإبلا دايمن قو خرالاو ععالتنا يدونلالاقو فيول
 افق نيمجولا شايشمسسا رجب يفارلا جرب ماو بهنلا هنا لاقوة ملم
 سدسلا ث ينم عيارلاواهيووملمنا جرلا ناكنأو فالثل نايرج فب طلصيلل
 0 دخابوأ نخا:تايذاعتلا نالاتانيوأن ب ا! تيد هلوجاهركةدقنبالانم
 : ىعسمزب لوتلو عامجلل نيتلكل نلت ةحاولا تلا عم نكوا تاكاذا سدلا

 ف هيلع هتدا ا صوبل ااضند اهني نيضقأ ال تخاو نبأ تزيو تب ىف هنعمس | ىضر
ٍ 

 . ةيفهيءاغل! هاه تالا ةيقبامو نيتلكلا ةلككرسسل نياك با وفملا تنل
 12لدانارقواؤمالعاةماونباتنبعيراكاذةلذ(نيأسن لكل خاكربقم .

 ١ ةييومرسأنلو هيغ هيلعساقيو هب يدشإالش كان] هج يا ىزتعإلا م هلوش راس

 باتؤكا طق بالاك داهنلا تضناازككو هلوتباهرككرقو بالا اسسلا 7"
 "اك نينلثلاةلكم تل دا خاريعصت حا ا: نيوبااكرتلا حاولا تنال حم سرسلا

 هقيتشلا تخالاكتئلأوب |[3 ةحاول مينو باّملاةنبعم مكاةنبالأ لع ادق

 انك عهاشخلالتناجول نينن عمزبالا كنب تاوولامجضل كا ذأكبئاتلا ةاكيلوقد
 . ةيلسلاثريزمسدا لاو أ ساكبضه !امطق تل سرا ثزدال هاف نيننيقف
 كاوا ةماداولا فال ل3 ةصصةبج هد سدلاو هلوتباعركترقفثكاف
 لمص بالقدم امالؤفنيلباكتناامداناياودايضمنطؤفاط
 سلا ثرينم عباسلاو كاد ىف دوال تمل ماةوضا ها ناكاوسواكماراواهعمنأك

 اءاهلدسلا لاي قناوأ ناطاركذ ماتا ووهلوقبؤككدقو مااداحندحأولا 02
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 | عيرتس ارا دجنبر غ نيل عمل تال ةرافاملل 27 ا ١ [نشكةلريقد سدس ثاني ,نيتديلونق لسىهيلع هدالسعنا يلا وشاغ ا ا ناكر ] دراما ني ةينرل غاازيم. فو ةيعشلاةلداملاةىستلا ف هطقفأ 20 ا ظ 202 ىئفولا لاف ةعاهف د أيز نبأ سملاو نسل 5 6 وس ني زل لضومو هاك ةيلاجازلو ماهل نيل تانل تأهل سج نهبوأتنت حا لجسد 0 جير نب نموتقومم ِذالاوهما ههنا لاق ل 1 0 ع واذن عيال ملح همن هز نجاحا ادحادلدأم كورت ]وكر / عقب. امنهندب سد لات قايسأكو هنملق اك: ريشا نيكني طدتقلا ىوةساف . 1 : كك دوج ةدجوهيف نوكياكذأب تأذ (ذأاو نيك نيتعنمم ا ةدعاوتمصئنكشبح : ظ 3 انبل_ 22 ةوداوتب تادداشل كةدقو تيتو كي ةراقو ةحلو نم 8 كةراتف ردت: مهيعو ضعدزم بأ دويلات ةمادةهسد ف كيش ا 2 ترمه نمله داس نايل مازن شوفي غم دا | ثيسرنولع ماطلاو# اال وزيزعلان نآذلا + صل, همعدق كاذذأب عستلا هيف تاك . هانئ وهو رمق صن ىلاملا عير نعنا|ذا هل مالاتأعم تيلااذضلدب عنلا عب حد مداقأكشكتل نامل ناكني درعتم |وناكاذاممنامويوكتلا 1 يا ةيالإوبنردكدلف اش يذوشا فب زاجل تدلك خاوا ةارلأع ظ 0000 تحاوا خا هلو ةارماها ةلالكش ويلك ناكناد امن ةاوشل
 ظ اماواتدعانهو هلا جتا ةزيأف ْ / ناو ةدنائز | 0 00مل 3م عالط هد ا]اواعحم طال دلانبالك 237 تل ظ

 بخ ا ظ ال ناب اننا كوضب تزرتحا ةدوجلا ةرملل زهعم هنن ما ص ههكح ةشاتلا ١ 5 عنف هملب جن هناكيالا ةابلاَق وح 1
 ا يح الإ

 يلمع أر "رانا ١ 0 7 الا معأرع ( كلم ل لد ا ايلا 0 ظ 0 يك ا ااذامأمنت 2 110 د ىغالازب يلام هرمل اذا مككذ ثرعاهدأو برج جنه تنني عوز مور يو ظ
 0 ج1 /كارسأو

 م 0

 مسح



 2ك 1 1 3 0 - 0 : .5 28 رع
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 نكمل لكيلا منهما تاما ةهالج ا ا و ظ

 يم اكسس ظ

 #0000 لا ْ 0 0م هيا

 ناك هلوفد ةنباسلاهترايعفناالع لدا! لونلاازيب معقل عة كاالاو
 0 نون لقد وير عدل بأ :هناللاعإ تاو

 ثراورجغب تاردإإزم أم متل
 ئ 1 3

 7 كلضاشال ثدتنأ ا ف

 ملاكا ةمياطلا ذاببلل نا لوتلال مام اف تائلولا لعهطلا ف كان
 تدنن ماع سلات امال ان هل
 .ثانابددا يضفلاغلا دلاورىكرلا ضجمازكو باول ما اويالاءاجيوكلا رحب

 انه ال اناا نمنمت عنج معلا ماا ممل
 تاداضوهو داع انايكع جالا او هرمي كار اينسملاك» 0 :

 .ىووفللا ثراوريغ دا دازم هليف ةنئاسلاهو ماللكجأ ماكتمانا

 ذاق مط منال دخن يمت لوتلالهلاةثرادجغ#دةسانلااهعبملا
 ةدج:اكا أراد تادلة اموطتف ةملدةمالملالقنخ ركمقدز يسلم
 عادسأو باول يتلا شو ادق اا



 رفلاالا اءانعدوصنموةضورلارباهزوف صومللا مالا ط بالا يارا بانا

 جالاؤس ااه ىلاق ةلاكل ةهيوصضمب يك فالتخال اضل جالف هعضن ىلا نيرلا جاس خي دلا هلوهاظورملا ف ناكتذيلباهبجالاهاذياتلا جولد كارم جت ةبماكدز دا اياد رحل طق نوزككل هبمظضأ كاد عن ىف ي ردت ول اقاوججانا هدا دعر ناكل ثينيرلا باهش ةمالمل اهل أت [مامهجا
 هيه ىالثل نادر جلا هئمطاكاق انتافاهضمي ل اما وإننا تحض جيىذلا
 ١ يتحمل باقلا اه طانلاأ وأ |ت5هلوذع عيب رابعا عوجاباتكلئاملا

 ناب كاونو ةيلوطلا تحلب هلق كاذرؤمتلا دارا ندمقتل ةداف[نيرصقب اكيرتبلا ةبازكةتر كذاب ف تاريخ وأ ضونلا ناك( املايكةنمينكا ه0
 اللا ياعأدا مذلة حكم ذنيل ضفااجرانلا واتا "ذل ملع مهيطكنأيوأ يتهم تيب ض علا مق تفئاأ تحانترقد بينؤلا
 هلة دابملاجف عش اونشهضونلالمدطل أ ادلع هداوتتنلاالا نأ

 الى .

 ؟دملاو مع هرمإولا ةبصملاب كو تايصعيلع ةمصعل ودمع عصاملاع تكد 77 ا
 بتمرتف وتل وجرت الكب اوطلمل يل هباوصع هانا واوسديإا حلا ةيلقةمأ 0 ظ

 مئلاهرثلا ود مملا زعضعب مدمن وتل اهو ذو معلا كلبياسملا هنيو
 الإ ثيديابصعملاهنصاهتدرشهاعل ابربارااو هتدش ا صعاتلا تمعلاةي
 | انهلطماةيمعلاو ةطاحالك ةوتلاو ةشلا لع ةدال ه هدام كل رفاق

 ا ظ
 وك 3



 زم

 حا هيا قواها علا ةينتنا تسعة
 براق 1 عج تابشلا والخ لانا زها: طريل بيست
 ' قاله داداه كيذا هني ومده ةلوتلاءامل ههتمعهىةتعلا نه ىلاولاوأ
 ةةيلع هينالص هلونلاعاجأ هل دازادورحاولا م 20-0

 2 ه|ةفل تلا ةيوصمل ا وخاو مؤ كلب 0
 انبصاعلل نرخ انهد بزل تشؤإ هي 70590 | .

 ري ةقالئم فه بصاملا ماكاو ةماارنع مواعبوه
 قاتشالا نمل !الاطتست نر يزبتوبو رد 0 : قر ظ

 كلن هب لعلل كانلانهذسل كاف ونايتأرسو ةيردلألا هش تخالاةلاوةلرشلا
 سس ثيرعتدسبم لال مللالا ماكل نحف ىننلإلبس اعلان مدد ءوغيماعلاد
 ة فش !الورفعدسغ مدع عدم. عطش متل ذهيبصاعلا

 الا واطلب دل دمع بالجو بالا دا لا. ..الاعل اهات نايل ظ
 كلا جيل سام تولاناممعبةدمبأ ب سا لوعم هقدش
 )ّ . الالبالوانيوبال خالوأ اوصو دل يفقساب يآرب م ع بالوان يوبالل مهلاو

 قساب]ي ادب م هلال بالما نيوالمامدلا لاول مهر العملات
 0 انشاء زدت داك جبال هيبواأ لا اءاماني
 1 نلاضح او :رثذأو نتصل عزو ماهل ونبي اميه عونانكهم قناوأ نايلركذ

 به وصق عون هفشباكلا هش كهسادعر ييدرال طب نيس عالق

 هنعناوجل نع ومنا :نابنيصعتلاهتصع ف اينعتكس همم نبا لعرشق ]

 ذب لاكلالا تيب ساده فل كلي ميلا لاولاإس هذال
 اهنا احا افضل ةريسنت يف هما ده كو اشيل لاق ثق بايبال اقيأس
 0000-0 أما هناكئسلا ف ًاريككت انشللا ل ]اا ميجناا ميج

 - .مويلق هناا ىقلااهرماداجحلونكرم كين ابل ياتبلا ٠
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 رع 7 ىايوملام| اجوهم نيت دارا نوحي نأ كدت ساكن وعما
 | انهيضمب ع كاف نائف نلت ةرانو نورمان كلام ف نتتش دانا دق ةوشلاو ةبهىلاهةهبلاف نعوتسيوا نايوتسوراتفكاف نأبماع ع نام لسا ناعذاو مهنتويسامماسلاعيبسمه اكان ءاوكذ ا( نكك
 ةدأو ةهجزمن ايا ذأ ب دقلا كيراولا عماب وف ناكنأو يدمبلا جدلا يذل امو هلوتباوضميرنملا كذواتالمجا ةوتلاب ميزتلااعرسول/#ىرقب م مانعا ةهجلابف
 جلا نباكاغيسضن أكن او ةجدد هن بقا هبجي يمن ال دظحن ثرالا يف
 نآو ةج.ح هنمرمبا هنوحلا عامل لوا! (ممجاثلل فالف قيتش خا نبا نب او بال
 . ناعتيتش غل نياددجعباكو بطيلذو نبا نياهنباكف لالا. كونا ناك
 نو مرنم ورب هيصدملا يزل ةيزاجنمامالب اذهد عل روملا نم عيجخلوالا عم ىلإ ئتالف ىالوأ قيقش نباو الو قيتش ك2 يالوأ تيتش غانا
 . . موعلاميستل بازل ن عر ورجوهم ضيماوعا ظخل و وأ اجهنوحل هيدتق
 نهانا لع يملا فطعمت امال و وكنا مرج نوكم عيل بس اهتدابز عوسد
 هداو كارم حيل يملا ماعلا متت يف يطل لا قدما وعب اضن نكت!
 '  ةتلافا خيال غالمباو هيرانلا خ فلل علاو للعالا بالا حالاوصم بنازطشب 006 !: !وا بلو ماعلا نباو بطهلخالا نياو باد مالعلاو خيم بلعجال خلاد,
 2 ىمرشلا طثدمرلا ف همك وماناكبن ]طنب ةدسمنا ف تيبتشلا خالو مالل خالا فتي هير ابعملل ]اقبال هنم ىو هنالا ميه ف هبي ةماارلا ف بالل علا نباد
 اغا تركذرف لدالا ناميدتابصملا نمرسيإلف مالا متالااماو الل خالك تابصعلا

 تيا 0 طيب وسبا هازل ايا تساي تشيع
 ١غ . ةهجلا اونا دون !كهدحدلل م وونالا" ةونلا سابزنع ةدوصعلا ”رابهجا كلذ

 ظ م ا امال هال كلف دير اواو هيدا
 1 آف



 ىعمل دولا لع عدغمبالو| تيقش خاب نبأ نباف قم هتوج هج تاوريطعدمبذاو ظ
 انعضاكاوةحمدبيلانامتهجترتلا نا مرتنلا ةيجلان اه لا

 مداد عرش رحل لوقفمماا انهارت نمر عم د

 ةفصصلا لع مهشميتارملا او خوه ىوتلافاذيأ امهرد ترشأ نفد
 اهرميدهلا هع ربعي وق ؤعمثا ذو اق هْشَعَم اك ملولا ةيالااوذ
 انما يف يلائدق تابمعلا ٍفعاكةدعاتلاةنه مل اناا هبننلا العمل ةوتلا نيل

 . الله نبعةطباوبىل دانهاكتا يو ىذا ةعاق: اهلعو تابصملا عبو شوولا
 ىلع ماطلا ىت |الوملعا هماو بجلب .!ييبياده ل عو مالائلمالا ةطساولا ظ

 هيرفي ةبصعلا وهو يلاثلا مقلا يف عش هسفنب ةيصعل وهو هرصملا:هادالا ثلا
 شكا ةحلولا ثازالا عم بالك نايانتس خالاو نيالا هأشو نب طا لاف
 نوكتف ثيابا نوه ابصمب ٌةوُملاو ةجمللا ثركنلا تمد الاواةيواسلا
 نب  الاعنيوتنللا عيرا وريغب ةصمل(ةريشلابةصعامل يداملاركذلا عم نينا
 ًاينملعنبالا تنيديزت وهذ عم وهن ةدحا كمال تنالاوةقيتشلا تنال
 _ نيل ن ياهل يملا ذا هلت ناني سميع اتلاسا نجدد فنيا نياريسسب
 قا تناكةَنبقُس تخالييزتو نيئلثلا واهفةكراشمو |سدسوا نضر نم
 وكف ئإ عم بكا تب ة[شمال ا ةوهالاو هلأ ريف أيس اكدجبل اهبمعي هنأب بال
 اه اجا نااوس نبا نبإعمنيأتن ك[ةلسو نينينالا طمثمركنلل مهسبماامهيبرلالا
 ىتنب عيل ثئءكاةىلل خاعم بال خاو تيتش خاعم هنت خاواهعنبأوأ
 نب عم نبال تيإو نسنلا نبل همم ياو اهأخأ ناكأوس اهقبجر د ف نبإنيأو نبا
 ىلا لانس لنا نبإ نبانيأو نبا تنب نييئمالا ظحؤشر كلا اهبصمب حلابلا نيالا
 تبا نبإ نبا نباو دكا نإ تيد تنباهنووباهش انغنال اهصعنالك هل حلابلأو

 ييهلخ لزانلا نبال تبا نبال ىلايلاد نيئلثلا ةلكنسدلانيكأه نيا[تباعنضلا 2
 بو نباسنيو تيرماه هل بلا و نانلئلا امل نيانبانياونيااتسرمالاهصعبي 20٠



 نكران ةلكت سرمد نيالا تنباو فسغللا تبلل لمان نبأ نبأ نبع نبأ نبا
 تنل ات نانئاوصو هءغ عم ةصعلاوهو ثلاثا متلا يف عش ةبصعلا [2لا سلا ىلع ديلا اق!( وا كرىاانسناةوخل كدب باك اتسامععبلصلا ا. اسال نيالا مالكا رسايفو نيالا ظما نم كرف اسنواكاعر ةوضلأون اكاد جداوقونيشنالا حاس ركنا مدالعأ ك هما عيبا مي ةاوفنلا ن2 لضالأد ةءااكرلإ راب كلذ تسكر ينتالا ظجاخكنلل امعأ لالا رم عمن اككأ هنيتش ني نأ ه5 لكرشم نيشنال ا ظحأ وكيلا وكرلا نيالا نبأ نبأ عم نيالا ات
 ىعدارهوداملا مب تابصمم تأنبلا ىا نهعم تاومالاق أ نمث لاذكربا انبوركاف ةدحاو تانيرجوي يأ نكت نأ يكف ةدحاولاارلأو باللو تائيمْسلا
 ىنيردوعس نب ثيدعتلا د يفاضل اها صعترانبلا عيتاوخال/نييضوملا لوف

 5 عمذيكال ناو شبارمو تحالف كام دل اك ثيجسدسلا بادختبالا هنعهسا : و
 لآ ام: ة فنوبغلا عمالربملاب ةصعوف اموذلاوهت كن أف اهوضا الا
 .اناناوااوناعإ ىكخ الل ةوحالاسجتف تيتشلا خال كتي اصريغلا عمةبصع هَيبمَسلا
 باللؤإل اكتمل عم ةصعرالا تخالاكراصثرجو تاصملا زم عدعيرمد
 مفالو ءامد|وان انأول اون كموكد تابصهلان نوال اق

 نضؤدابحاصاسلا عصئاومالل غالاو ج:1 ةأبمج ىكنلا عجناقسأ ظ
 الشوا قب اس نمك( :.لا يري: هلوقبانلا شلي جصتتنملا لإ
 ةفقرلا عقلا تعب تهنا ىاتنمخلا قالا ال اهضنب ةبمعامعع|اهشيد
 اولا ىف كرد سن: لعن ؟ق إني غن نع قتيلا ةصعي رف قئاوا كذنم
 اللباس تالا ةيباكماويعل غاكيبأ لهالا تان هك هيدااشنأ هضحعب كأس
 ئالغردل عم كوريل تا وخأ ٍنوبصمي كرس لا1ّ] كلئلاش ملا نودرب
 باوأ تناك ةنبتش حمال ابو بالل حالاكو ةيشلا ف طقيؤيتتلا نباو مهاب
 طنعب يالا خال جباو هيب نالجعبالا خاب اكيرهفلا عمد صعترراصاذأ

 بإب



 ب

تراملذاريغلتخالكو هيبإنالج تيفاني ئ
 اي لجكااهوفلا عي ةبمع

 هدحكضفلاب نبق ماها ةميرأ هثرولا ةيناثلا 00
 ممل دروع اجهزه نانباءالاعمل دفع
 :بصعتلابو ةرمزوملامثرب م

 هرم ضوملاب ثرب عش ةو تأ يتلا ةفملاجأح تحس وادم
 ٠ نبإ مدل تيا هد لاعب الطما انعم

 ثيربو 3 قيما نحاس! مق هر دم 0 7

 افي يمل ميو غن او كذزمثراولا عملا“ ناضل!

 - ةراشاا كنه سيسلا نهراكا ضمزفلا رجل ضفو عد ىرفلا نتا هغم ناك
 أ نباوه نبيع اتيجرمنغلا 3 تسرق شات اهيداوكلذملا ٠
 .«ىل نيتقداسلا نيثرعاقلا نمرجولعم عوف ااواهاوفا,ثريف قع قتعبوم غاكك

 - دعس :ىالا كاد نوكيالو ضف اتهجصنتل انك عّمعر قو تابصعلا
 بنا هئالثرولُح اتةلأو 0 0
 0 محا تدك ى محا مهيرحأ

 هب دوج نأب ا نم ما يتنبوأ مكالاءاسل كتان ةيتتلا
 تدتنلاباهرتف هكعواةبومالإاهترتف 0

 هتنبونوج ظن اكبازمشنل ف ماما نك امجاتااعارما نوكتنأ ثلاثلا
 806 .ىلاءومرجن دعلا نع لفسلا توم أتي نتف ةينانلا طي -

 ظ ثيزفاهنع توه اند همأ يوب

 ١ قفيعشلا تو ةبوبغ يذلا تهبل تن :هدحال نود“

 هيتخالبايملا د:فايلعلاويطسملانعربخال لاخلا ق0 ىلاو
 2 جونو الوم مابا كيسمتو ضوانيسغلا فو <رؤو ةموغلاب
 قلاذ ف درا تابصملا الع مالا ىغأ لورا ههاو ثيماصي ث وف
 كلل لا( ابل لاقابملا :فتبمدق معلا 1



 - باكية سلك ويد :ًامعأ مفاد هيوملب د ةوحلارملا هين ا ةعنمقل اماما الا لا ةههزولاا اجهل ةيج كح ردا و كارتنالا + | 10 37 قيوم ة جل: نال ذتت واي هليستلاو لانا تلاد تراجم نياهركذلا ثالثا وفالك خا ديللاو نايل هاا! ف لوفد 0 لدا هذال نال حاريل ا نع يوجيديلاو لاقف لوس! _جاورقم هس شانه 0 1 ةيحارما اوم يجد إال ف تيساءاعتاكلإم 7 ' 3 فضي شالا هنماقأ ضد أ ضف :ءلانتمالا هن عيت لج ميخا نك ظ ماونا ةعيبوهعاشزبجن ا رفوصو ةهئلابد َّف 1 ومما ' لا اونا ولا يد التجارة حمد ديهلتفاولر 2 | ىهازموا ةياكلإب ثرالازم ثمالايس هدام ا و لا
 . نملك ةوفإلا ١ 1 ثيم ويف هقر رك يمعتا
 ظ ١تأكو املا كلذان وراكم ةونخلازمملوأ تالت! انكوبالاو : 6 كذا اكسل واخاف خف 6-2 ] داب 4 1 يس ا واس صلصال ىلا | عسل سو ا ساتعسال لاعسل 00 ْ 3 3 جصيس هر ولمبومأ؟هكافدمأ او ّّآ 0 اهلونو ماكا بالو اةشلا ناموس نضال تس ا م6 أ 6 طا تيوودانأب لطب علل اليو اصمدلع ملا ميما لاَمَين ل بيها دب! نيب كينان نيا ترو نب نبا لكانكع نالاب لوعلاو ا 0 0 0 | تلازعانسب نينم يلد بق دي دياك كت بأ 01 اال

 1 ١ىباياصاخةةيتحن الا نامل و هيلع هنأف 7

 ' نيباؤسالاب هن مولا سا
00 

55 3 



 ع اذ ةءاياعسالا او ةضلابج فنيل انك
 نيخايقداصلاعمت ملل هئآوسما كاتس هلل

 نوم هلل ةوحاكأن 0 وك اااول 0

 اكو الن 0 مو
 ايهف كل يلد هل بلابل يل ١اتسالاب مالتخللكجإلا اعمل تن ١

 نبال تان وكف ةدماولا تانباب :دوغمكشال نيتيو طايل حااءاصي ظ
 عم در إَمف كانك نبال تانبد تانيلارمان ص واعممل لوب هبجصللنك
 1 باو نبال ةتينوبك ةمحالا نأ صختش ووين ىهيلعقفتلا املا
 3 00 9 مااا ناالكلا محل اعاه الكناس هلا

 د يونلا جشم :ركذام كذا ولف ءارلاكأذلع ظ
 لس حافةساال 55 عاجالردالاوأ نابل ةدبللم ل
 ظ م قياسا ةنعهيدا عذر دوصس نب لوم مومعل جدأ اينيغاتلا تأنبلاراح

 انتا: كابغلو نيك ةلكزمبلا بالا تنلعلاةيحتفلونإتنتنب
 0-0 لا نهسعاذالا لاب اكلازصلاو قتلو كديلع هسا طصإلا : ٠

 هج تحال هن ملزناوا ىجلأ نب بجد دف ناواوس كابل بيرقلاوههو نبالأ
 ههايد هومسنب اء اة!لخ صل راي هتمدقو نوضولا يلاورك ًداملعهيلا ظ

 لئلا غتر ةانانناسني اك يع ملاقت عملا نب ف هانلقأن ةراتق ناالاتانب طفسأو ةملخكرلا تانبلإ نهر صب ضاؤلا [سعشيح هنع
 0 ا عم نإ نتن تايلاعلا نب انزع
 ايارأو كانك اشنالا تقيس ءاوصعف نأ: نإانمإنساول تجدوا صمنالذا الإ ةدالئلا ىصلا يف ةلرانال سالف نإ نإ نادنيون نلت شونانكو

 يالازاهج ا تاهللز .ىوملاب ئلدي ياللا ت تاوضلا كان ثا نينو |
 كما هت تدلك ١-واتمسلاّ ىلوهالا هوم مالك

0 
: . 



 هابي“

 ركل .داونهل زهد يعأولا بالادا طقسا حاف كيت
 عودا نأو 0-2 للاعإا كولا هاون

 مفاد ّمقاو نهصع نهم ناحجال خابالل 325211 ناو يا نمل ظ
 ثيم هءاونهدوعسنإال انالخ يشن !/ظحاضرحنلا ضولاص كابل
 كلا خللا هيل انو( اوفو يالاتهلا نود بالحل (ءالعم

 عيج#نردالا وانك نمل ىاللد ومالا :اكالو [ضاانداملاب ع

 كازكذكت يلتف الكيل ذا اهدا اوهرن مسمي نال نب نال ماضالا
 هلل انما نآو الب هيممإالف طف يال الا الة سعيال نايل

 اوس 7 ناو هنياش ممل ءاناتا ريل هلأتف ماع مدرج كآكب ص '
 ةتقوفدا ماجاك هان نفل التام + اك افزمملنء بسلا راكاقتف

 تهد را هنالديل اتاوضهالانموا حانل ا »لات اسزم نا 9

١ 

 للان طز ةازاو عيارات اناناس قوام اكلنوملرابلابزلا ن٠ رن طال ةقض خس

 1 0 ا نإ نههمن اكول ةرشع

 .ا داو الع موش خاوي انيباكسُيول الولف نعش ما لل ةلباععلكوذا

  ًاناسفنالوان امال حل خالف ملاك دوو فسولاب توج ىعزأت سرا

 عفاف لاساكخ ؟ىانأصت ةدقوأن ايما اوما بوجاد
 قالا يل هبال ةاجردلا لاف أوراكل ةوهلباوما اهم_رئلا

 | حاشا ايف مولا ل توم اثرا اةنناو بالك

 لف ناوي اما كاركاناستمل اهبل ةيرولا

' 



 . د فجعل .اناتصتدت ناورات هيلورتاملا لاق تلا طعما ل

 تيلأملا ىلا نملك هطباضو ةجهزلاو جدلا هتنبلاو نبالاك مالاع بالجو ةتس
 ناكو جلا هتابصمل اذعمالكل وقنا الو لعا هدباو ةنتملا و قّصلا رغد

 وكيل ب زضيرملا تورغتسا| ذا هنأ امولصم منك هب عمي منأاماملا كأن ظ
 تا اكدكونما ىفلاتشالا ةونال اك ةيمدحالا كماربمل -نهلا كاملا
 ابا نجركذ ةوخااكد جلل أب يات ةب.كالا تناك هر صبا ب اب يكلذلل
 - ةكملا نياوطضاكارلا خشنة رشلا ب! لاتفابماهدتعو كلا
 .اكازاجياهيلا كولا ةبن طعاج دو اود كرا يل امك هدا همجي ٍتكونلاد
 لون هدإ عيرعنال ةيربملا وس اهنا مضعب معزو حلا سأل ةيملانع هدوم ابو هير( لبق وزيئلا ربت ةكرشلا دماممبا لا عمم دومزب! اهطبض

 ةيماهرسسلا ةبحلاوا مالك فضلا جدنلا يروه ةربللوا مالاد جمزلايأ
 ظ هتئاوأ ناكل ركذاقسا اب أد مالاضياةوملو انلثلا اور اوكا نينا مالل

 لاللاقشهلاريغنغىكنلا يلا ءّرفتساد قو ثانأوأ قنا هصمن اولد ئكأ
 . يلوا هلادثالئئضلا جدلا ةنساهلصأ ةليسلاة بيش عمجبشلا كتفي
 قتلا بعل يف ةتسابغالا عوجتو نأشاشلتلا مالا ةومالاورمسلا
 يزلاوهنل) خ هضفرمل اكاغتسال طقسي نا باسلا مك ىتنفم ناكفاك
 ”انالاو ةفينحيلا املأ هزموهو الفا هنعمدبا 32تاطنلل نيإ ع هيوضق
 معلا مدري هرم نيني اورلا ىدحا وأدت نيل وتلا رجإ وهو هدد ا.هخدجأ
 كيري يدر هل قف كل: وصنمن ا دار اف هنعددنا يصد باطن نيرعل تقع
 لاق فو در ىلادحا كلذ1ن فز وي زالجالا مدان فاران اجاب كو
 اعتيملزلف ميلي ةلي] متن اذأيح منع مدا ةوضال نم
 : اىاتشالا ةونحالك مالا ةونحإل نيب كي لاب ىض كل د هل فالف تشن
 اكةلاتض كلذ قمل لصضتالامأملا يطق ناكتارججبادالوأ صك
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 ظ در ,ارصلا ةع همك اماعارضو (نيضدابؤع 1

 8 1 مشا 6-52 70 ا مي
 وف "ل يسال هبرلخ يلا هن مدارك كاع امالازعىمثلا

 ١ يأ ماك وح ةوهالو ةوهالاك اوه 10
 يي 0-0500 اقلب وا | م
 ابي 0 يو
 -- مناولة ني وديوج هيج

 هدطضد ةياصلانعذزم ةدوهلا

 6-0 ةعبر جوج ا[ 5-6

 0 قيقش هبصعم مالرل هزم ذكافنانتاو ةبجوا ون مرسسدذح جدن 8

 دا دوج روكرماهب 177  توجج كرا هن ٍ

 2 زال امدوباليل طقف مفيبشلالاةيتسل هاب هنلقاابيت ةزءلا جزم مسج

 | ايفل عديلة ساو وات ضانعلاد تاوداوا
 ىهجو ماصعل اكةسعل لوشونائلئلابالل تاوهاللو هَمسل لوغو

 ظ ةليوبلا 0 21 7 كالا ل < ٌْ
 ظ ٠ دمار دالاونيممتجان اازتلا زنا وزن اهنبدينسلاوحل نا توسط تفبجلا
 5-27 (ضيأ دارل ا وادهنمواثانال اءاروتزلزيؤكاف

 كلذ

 يل هدر م6 نأ اذ عمنتف دنع نو رؤس ادونم

 ار سبع رب 5 نائاد ةنيلا' الو تانكلا نم

 3< ؟اباتإإو ةباصلا م ةءاجو ابعنبأو يبرصلاربجلا مامالا

 5 0 ةدنعاكهعئزمد ده ىدر



 بوتلاومانعم تلال جي هايد هدا يح معيد قالا
 انج تبان دينه بلاط نب يلع مامالا بعنسو ةيفنلا دع

 السا هولمز هما لاهل ضدحس ظ
 هنعمبا يك ديز دزمامالابهنمو نايبرتلازيزعل ةدوجللو ةلدال |ركوعم
 متفادو همومنا ا اًميلاوكلامهّيالكلا ةيالا هرنوه

3 

 ظ ثيحمس اه كفل هركذ اهههو هدا بوهيلاد فسويوباعرم
 ىلازعمذا طقف ماللزمههنالا هربا ُّك هداربإ اندرل ا نال كدتسو لاق
 عساوامرسلا لوقاابوحت نلف ىلأيس هلك لاق ثدي هرفلادأب
 ةيكمجت اماكل ١ 35_ دانا يل ئاوحش هذ كيا ععأو ناعذأد مهفت عام

 تاراصلاز مهدد ال صن كرا :ارلاوركوايرصم اعجورملا لوملا 5
 كلزب نب دينو هل اهلو هليصفتو هيخإو مال اول عبجو ةومالكربل ف

 ١ يلب ناكمالكلا ا دنح مانا دالإمعومظتناومارياناءاقع الحد 

 نووي مكعممأ يصر ماصلا ئاسلا ناكرفافر ارا برعصطخ#ومالاو
  ضفلفع ء مئارج مهقتدزا هسزممنعمدلا ينعي نهدف هلولا
 بأ اثولس هنعدل| فمردوعسنب نعو ةوحالاو ريل نيب
 هنفطالمنأ هنع هدلا فم باطل نيامكن درو هايبالو هيدا ءايحل ربل
 ا.د خئاليؤعولن الاف هاكولا ةنضحو ةولؤلوبأ

 ل جيان بيسي اع ب4 ا. هلوتف هدناهعد لكلا عجناف كلف بماذا ارحا ملح ىلا الو أيش ةلالكلا كوتا

 جرعأو

 / الازم ملاهرأ سعاد نالامامدعو أد ا تح
 ليسن وهر لد 9 ىلا ل اوههلا كلن كوصتباهد هوبع ع ١ةسهاجوعو
 ليلاطمالا جيدافتنمانمض اماوايجصت اهل لاوحالا كابنع ىل نغنعوبخ ١ يوك لاوحل ةعبرا هصم|رهاجاو وعم نيفضلادح ادار اسعابو



 نادا ك1 انيقجللبككما وه عبسلا
 مه نال ةىاتلا اهلهتمالاومجلا كلن دارعت يي

 ل 0

 31 جب اه ىةساقلاب

 يق نات تاهت نان 00
 لنج ناتخاوبهتفاد دما ربو هيلث زملقأ ةومالا ن وكنا اهطباض وص
 فعلاخو ناس شأن لاو ةوساقالناكوا تخلو خاف صخاوخل
 0 ساي دنافضاوضل حير اهدجن اتفأو غاددج
 12 تالا وما كجاوهد نارمل "ا ا ماو
 / اتغاجل د: تال ىلا عمالاتح يأ كيان اهطاتحم بئزلا جش
 كل جاني( عقاف نجلا: هتنيلاىنيزبإلاهرالكريجعزانمضمرف

 . يكل ليال هية ابل كنب ا!بلطهل ىاهئتسا
 لاو ةرساتلازم دام ببنت اهدى امكن ةعاتشلا ؤعمنايباسقديلا
 1 ةفالتقتب ايلول اهيل ع ورابع

 ةعاذلا نييعن كد ةّدِعزلاوحا هال مت اكنال اهلل دك صرف

 1 و تلتسقم قيضيرهلا دو ورلا
 دوا بحاص ماعم ١ ددقف كاذبؤناذ اهدلاوضْزهرمام

 0و م تئالث
 لخاي هرأتو لوو ضخع ب ماص ةعمنطاذا امكهكةرتف كل بئئازاطمامساو

 0 اء + 2 هيدرغن مدقته ضيوف معرض وغلا تاصأ يأ يكذب أ لا لب
 ١ ١ دول عفن ىمو طذر عجلات ضو مهين مهن

 ا ا



 ات1ت| والاه ها نيف اضيا ضل م ثيرال ا وهعصوصخت قي دارل او ةتدلالما
 نع سمن َساَقلا تناكاما ذا از هم هلو هركّوأ ع مواعموهم ةساتماوه

 ىكهتسانلا همست مناف ةوهالا كل ةمسلا يف ةحارملاب قابلا ككرعيلك113 ٠
 اضياهلوعف اهرحاكمأ امل يدوأسيوأ هلو عيملل يس نمو ىلابلا كثزمطخا
 بةراثو كالا لاحلااص زهلوقىعمماقمال و قاس هنو بع هيضتقنأادلع
 - تناكناةلاومالا عل ا ةّميقحال امس الز انهن عرسيل ونجل الإ سرس زمأو
 ايلا نا ماواسناف هلرسرسلاةرسدسلا نسا هيثرمقن: فايل تلوأ كمساتقلا
 كابل كندا نيعتين اما يولاوحأ ةعبس هلك هتررفامامفلكأف
 1 و عفزوغ يف ةسانلاها نيعتيزااماو ةوخاهضعدجو ماوخخ
 1 0-9 اماه وضأ ددجو مأو موزوخمةرسشلاهلنيعس نا امأف خأاو

 ار دج وتسننا ماد خاهدجو هنو جوزوخ كسرسلاو ةسافملا هل يوسي نأ * 0 ةواواكو
  يوسنااباوؤؤحاثالثو رجو جهنوغكك ايلاغلتدسلاه ل
 ..  ةعبسلا لاوحالاههف تيوخا هدجو جكنوغ يك هثالئلابومالأ هل
 هث لاهلك نارملا وتسانبحو معلا لاوخالا تت ضوفلا يذ عب
 اض :._ئازامبلا زاضالا بقل هئالنلا لاوقالا ريبعلا تَفاِش
 ًافرجو ماهنيتكرسلا رق غبن رسلان مذ كا زض ولا يفت تيحدلك
 ”اهرهوماد جذرو نيننك قبلوا ة وضاع دجو نيبو جوركسرسلا ذو دوأ
 تجرملا وخال هو د1[دملل عيتحأ نأ وملاك ايدل اميج سلاف
 نو لاو ذا ربرسل (ةدضج وا هالي أ ءأسرسزغل توتو ةيمرحلا ف

 ةضهلا نمت [:خلا عمرا ىاوجو معأرداو اننا لك دال تشك ةنيفحالعا ظ
 رام نجهل :يزدااكويفلاب ةبمع هعمريصيدهلا نكت عتيد نييالا ح0 لل هيوكرم دعس هلوقج هركذامد خا لش نهزيبو هني ثم اواي 0
 05 ارضنا اب, 2جلق م٠ ل قا زهلف ماككلل عيجش لكما بأ 7



 | 2 قف ةضالرمدرءا عمري ههل المطابع: مالأ جل أبأ لأ ! ث ب خاتريل هال
 تاكا نب جاي ا والماكتلالا ماللو عجلا ةجوزلا تحاودمل و ماوةجحن
 يضر ةباصلا لاوقا قتلا لإ ةاسلا ةانسلا فدامل جلخ هل ةعانم
_ 0 
 هلام ع تنم صتو ةئ>لخأ لصافايلامالش هل اثالئأ ةعالاك نيندكل نب
 ١ يدش أكن بدبذ (,لل رن ارضو ناشا تذاالل و ةعبراريلل و ةئالث
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 لاراب . .قيرصلا كيج مانالادنعاماو هسا ميه ةئالخلا ةثلأ بكرذو هنع هنن
 عتإمو ةثعجو أهباتلا حملت كذةربكلاوقااهؤوددأ همر ذفينم
 انهكاابلا لوأنم .كذا.ميجد باغلا علان هفشياو بولا حش يلع

 اهلاراشلا ةميراللاوحالا مث بو ةداعلا بابوهوال مل قورة حاصاضيأ معهن أكاوس

 ًاقفدلوو هين كك متنا لل لع هتساتلا فلل ةونحالااّتشالا ةونحال/ةرعجأ
 ا 1س نع يل ىرل اتشالاةوضالا عمال ةوخالل هوطقف الا ع, حلو لأقفاقبأس

 طقف هل اخ ليا يل ضذراو ةيضرافلاهبتزللا عش لاير ذةلكس دينو 2
 . "ةلكتلوأ | طتل'حمدأعا اماعدبلل اب متون اكوجلم ميت دادجللا عم جلل ةوحال

 ئآإ
 مكتلادعلاد بر زوس عما كابالا واقثهلا ةوندلا لع ماو نايل ا نضييرإ غلا
 5 كلا ةوهلا هنحلق رح ذاتشالا ف ناكذل هنا كككو دج رقفرنع مرد اككهلش ياحكح

 كلل نماقلااذاريلووتسفدبلالع جلا ءالكجتبنشلا خلاف لل او يتشءاودج
 بالا خلا تسال ع ةيقشلا جالا حد خأيف ناثللا قددلاملا كثوهو هانحر ل ذخااذأذ
 دعا جلا رتشلا غالكويم عيرلا جوزااخ جلا غاوي خادرجم ةحوزكم

 ع

| 
 ئ امي

1 0 



 جركل يج )مج ل :

 تسال يشن ضولاددلل ةّصحو نلئاارعب عباككك جلا ةوحلا ناعكىش

 لاو هساتل لل تيب حأو نيتيقشو دح ف نينتيقشلا عم ىلا ةونحلل

 ابفثحإو ةقيتش تن اكناو فهلا جلا ياك نانك هناك بقشللا انآ الاككنيإف
 ا ةنيفثلا تحلل وهف |قأدل اما صن ناكنأ نهذلاهبلل ةمحيمت ة نافغصنلا أ

 دجلا حالك عبرلا ةموزلل يال نب وأ هك و
 ظ الل ىف موحالا حلو َنمِسْسلا + دستف لالا فض اجا كند عباس قال ثأ

 : انأ.ىملا لاو ةهلقئسللا هجم ه:أأف ىالنبوخأ دوخاد ةققش ها ددجم جوزكك

 جوحالا ثا>مهميسلل اهقلللا فضلا اوضتسن نإ قيوةتمز كَأبلا
 فشلا َهْمِيْسلل اللذه نيا كاناحنا ذا دن ةصحرمب ثنن :اوحالا

 ةياثدأبن 0 تا

 اهوؤقس قل ىصلا كئيصحتلاددأ ضل انوهاحةنخأت 2100111101
 دجهو ٌةبْعْلاو ن ىالخا حاو ةقيفش درح#و ةدملا وعددا يدينا كب طاناول

 ' ةينعستودالتاو خا ةقيتشوربم ماي عديز ةيستنكف يهل ناتو ةقتش

 هنأ ده ل ةقياتلا ماما هزاوالو جافا ناوخإونةيكتجم ءاجددين
 اهسقي توعجالا ةيض اكل ةوضال !هنخار مل نم ضعرملأ رج قبشح ]

 ةدح الث تضالاا ]يم عا الع ةداملا طاسم ريغ رمل عمدضالا ضتيال هنأ كا
 يما3اهلاطتس:زنأ ضعفا باع تلال اك 0
 ب 0 د 2
 ءااعردإ اوجد تان ادعامذ ةداعلا لإ هيعج عيرعمال "'

 اك ارا عساهم تحالاكديلا جا ايهدوات ١تضالاوربلل عمامم 2 مالك 0 7 '
 لاعوا ايالع باخ (هىالوا هني تغاورحو مام جدذ ةجيراا“و ل

 لعدم نعت .مقمنو وشم ماعلا [ضفد ملا تعجل ةملابلا ةيفصخأو ظ



 _ طيب يلاتالدرضو ارم عل عوار
 و الإو تاومسلا [هأو هتكيالجو هسانا ماندا طا ضفك داعاإ!ءمامل ماعلا لضق
 | لاقى هنيزلا ءاورل ءانلارعملع نواصي تولل قموأ عمم ةاملاوتح
 ةلئسلا هنح قت هنع هدرا يضر ةماما ىإ يللا اططلاو ب ميز م ثيرح

 بمالي ىارطتإ ل ةضاوع مخل وو رظتني نة لعسحلاب مخلب ماسأي
 .٠ 42بليزطت د حاهوكأهنم بيلا جش يف هبركد جيك هجوال يدعم الأب
 الكذب ةقيتح يأ ةرماهزهتنأب ةيددحالا ةاكسلا هذه يأ 2قهبفنصتعدوا
 عماد قي نانال هلام ثلج " ها ةتميماهلصاف ثاثلا مالو فضلا جد يزال

 وزين مدنومو تخليل تتقبل يوغتسئ ككل حاف كلثاا دق

 نصت هو ذبف كاوقيهرحذاءووم هنعمسا فدي | اعبت ةابانللو ةيكلا] انهزم

 ا لوغر حملا رماووهم ىلا يابو رسلا و ةشيرم نال قم كحال يااهل
 ا ا ه:ال ةعش كا همتدلا ي|: «|جا ضجرملا, ةلئملا

 ١ كتلادجتد دل لع دلال فام كفسلدل الكاع ىلةالتنحلاه
 2 ظحاشصنلا انالئا هيبة عيال ن امتوانتسح هضمضتف د معلا ل

 ا نمل هنية 01 سالك أنا دومب حلاق تي ُ

 | طم ءانكللو هميس يف حا[ مشلا دنع ثانالاعموهو هلوق كج وضم اىنيالا
 ش هتعمل ودلال. اتداجاكف ك]هترككاموا
 و ةعسأو ةمه هنرا هجزوا نايبو ماكل لآ هيلظن اذ وعم لهم عضوة هال

 افع هما صدع ل وبرك ادهنع هنأ يي نيز نيهّأسا نع هءعو يزمؤلاىهت :

 عن ميلاد نإ غلا ةناريخ هدأ كازجم|ع اذا لأقق فورعسميلا عنمزملاق

 10 ع لما .و بيوع زسح ثيرح هدأ |

 هفاكبلاف و عمهيلا عنصن وهيلع هسالصدتل لوسملاق

 1 اسما أو ترق ىف هكذإف
 ا

 ومما 1 ميج

 أ ذر 4
1 

9 0 



 اضالواهناكل

 5 طماع طل الل عاهتمضأ: ذاو ةعدرامهّصح عورجف 1

ع ةمتنزهثالث 2 ةئالث جوزأأ نيرثعم هتعبسنم عنف ةعشإف ةكالت يتلو ١
 ي
4 

 ٠ مضيرا تااكربللو قابلا كه: :«ةسسضتالث 4 نانثاماللولالانلث
 ٠ :ادانهلف قابلا ىةيئامت ألو دجلاو فابلا كامن فانه .ةهيراتحالاةشعوشأب

 د اهلا ننيانامل لا كب أ كروهةث ىلا ن ةجيرا تاخذ 2

 اعلا مايل اين بيتا عش عشا ءارلاو ىلابلا كَ 0

 ب هدانا لد :
 ويل ا يا كلب الال ملة ودهزج|ولا ايلا باصا تالا

سهما ههيفيورأل اسيل 100 نيالا عدل ديور لعن
 

 ئتيرته] دويعلا نا ارفلا ى يا ى ثعم دز نأو باتل [ضعش

 5 | تاكتلل ةرشلا رمت ال ذالغوهو بارما لا_ىوكنل االول

 ا وول لا

 انكي ةثيولازمدحأو| كضدنم دنعلفاوح ةنلا نصا ةلعوف يا

 / 0 كاايطخاسبسم) ارد كِخريغ واهم
 مداه ننمر اتش

 11-2 كافر هذاك ناضو اهضنو جزغوم
: 

 نضال يتمم“

 ) 3 يس 7 ذاههملا لباسلا ىف 0 - لاف[ فيس 7

 هنعيتاو ذورثلا له لاولغأ تما راكم لات اا: لياتلاودل ا
 :نتلا لياَسلا لوصا ىا هاف هنعس اضن وأ هس كادت "

ه ةجيراه ثعؤتأو ةبأع و فيومي اوت نأ د لوا
 دوش .

 +الاو ةوحااكربلا أب هاللن ان وكيك نوتالبو) هتسورشعةياما,ضارمذاتملا

 ةعبسلا طصال همي نرنلا عشك ل13 جو هتنياكوبق ايي

 اةلوسالو يل نة: لب هالوك ةرقع لوماكتاو

 أن

 . ةلاداوتككول دمار ق نه شملاو ةديرالاق ثم عذب 2

 ١ نعل كت

 ا 00 27



 جذل ونانتال جو مام ةجيرا نيمسل 6-0-5252 ,تارقيد_االتم
 اكاساكا ضر اليوجا ايلالا لق ةبااخور ل4 خلاك 5 اود خشم ال خاوقعا لأب زيوام اتم 0 0 ١

 جدو ةكلوملا نايلو
 6-5 لنيل ميرةميو لباسا
 0 #0 ناس يدمج سال
 اند هدب امال ةجفا 0 .عدوأ عوراكيوضاو ماكل عبد

 | 2 زب ول تكاو يداض سا ٠ نسيج قل هوم مصل نيك كذأم عب و تذامهنالثو نينا ىهاتاؤ فلا جنو ةنيابفأ مج لا ميشلان اق اجرك كنزا دابق نما لا حيف ل هلم كامهارجأ هرسسلا جيش ,| اه ل ةتاهلمإ راسا دعيج ترب مدان ىماكتذإ و نينقيفش نيتحاد ماك 1 ا ل تل لك يسعدض د عداد
 5535 مورا سنا لوعلا هيام
 ْ ( .طسو نانيإبنس عدرلا 0 ا ةكيوضلوا ءأو ةمهزك جرل| نلت و هاوي شع فنا ةرقد ؤكاف نيالا 1 اوعي داياانوشما بيل ف اوزيتلا يف كري تكلل
 تملا عم عيرلاوأ را ”تبلتلا عمجبرلا مب
 نوكيالك ةصخأن وصلا 0 يا ياو ار نسق نير هدساد عانس اصعب 4 هاو زعبوم م عدةجم ةمهنلا
 نيرنملاو ةمير الاد + ةلياع اذ © .لادوسلااكيؤالسأ ةاداعةبووشعف ال4
 ناو نيشو ةجو ء:تيرانلتلاو) نإ ماد ةيصزتسرسلا هيلا منن نانئلاو كوني
 ناثاثلاوا عونب !ثزرو تبو ةجوزكسر لا ووصل نبأ
 ايكوم عبرا: نقاد طلاس هف قداصلا هلصأف عمزاف
 ديكأت اثوعم ؟بيع لوعلا# دوُمصلا و ةعب الكف اهممبانوشع

 اأو



 [اههنشلانانفاوتيرير لادن جشم ناكييركعو ةعيرا نيلي لاهنه تائاناد
 تسلا تضفاذل هاه كذامقيَملا خف افا دحلا قبرا در

 اتاهههدالف طقف ناناناديشلااءاهرولا عبق فلفادههنشناكنامىش
 و عنا حاتكدلتل عملا عقبينأ د ومباك
 ل ماوه الوةلباعاو عقلا روملا جابو ةلد اعز وعتالك ةسقاير وسلا

 اونلكشيلا اوميدامأوعرتذ ف عش و عييطب ةجالثلا لولا زهر ومزيش

 اومورف تدك نأ نهرشملاو ةجيرالا هضم انالكذتلا اوصال ة مالكا يق

 ةتلاغلبتف كلذ يف قالنلل(مهنعممأ يعبرسأبعنياراهلل لبق اعامجا لومتادف حا
 *قض] وةعشأو ةياؤلو ةعبل لوعتف عشصلا تع يلإوتلا لع تع يزءاملوعج
 ع نيخأو جوزك ةمبل لوعتذ لكًداعا هناك عذنرقع نال لاقايتملاو

 تلوااها ايل فو بالما ةقيميدزاو ماو عز وو ةلمابلاةاثا ريزؤلا
 ؟تاوضا ثالثو 00 يح يعج الا تلاع

 ”ىصيف قع و بالوأ نيوبالن اتخأ دماكتانخأو جود هو ]هلاك هاو ناقغش

 لوملا 4 تهفامؤحل خورنلا مادقلت مهني. ةريتشم نييضوفلانيبةذ ىرعس
 ٍفلخورملا مل 0 ناكمأ ناتميقش ناتخأو ماكناتخأو مأد جدن كو

 يتلا ىو ىاشضاوهنيفش ضد ماكبودأ واو جوزك علا ةزباعإعل
 . يعفشع ةعبلل ادارذا لوملا ىكرشعانال هو ثا ةملا ماهل
 لوعتفرشع ةعسا و شع ةضحخ ور هع ةنالئا دارفالملا نع تاك كلم
 يوباد جهند نيتنكرشع خلل ورأو نينئيقش نيتفإ و ةجفزكر كعةئالث
 : ىاتاقيتشتاوخا ن اٌةورماكئاوضل عب أ اوتيترُك هتاجفن كتلكت 20

 ري ةعبسأوو ةلرتلا تاكا ناو شع ةعبس ةللل كاع .هةأرمأ دع عيسئهف فال

11011111111 
 شمل و هنعير ااكههلو قيقا لوصالنم ثزاخلا درعلاو يرغسلا يراد

 هلأ انه ناو نكل نيردنللانيلصالا هضم كارو هريوصت متت 0
 اننال ةلينجل ابكت كلكم عراضل ثليلقنلل 1

 «ناني



 - ةيعوزلا كلا جخيناوهدّوحلا جرا اتثلل رع وكرم في طة جيران عنإا نوكيا ةيدطعلا ةنسلاو كسلا نمنب ونس ةعير نمنيوباو ةموزحولابلا تالف ع بلكوأ ةقيقش تخأو ةجعزوا جو تبو ةجوزكنض هعبوأ ناو جوزوا ع ةجوزحطقف رلاو هود كددقو ةمير ا الوعيالأت ما كسا وم نال يدرحأ وال ةءا هاجرت اممعافجأ حو الث ننال د نإ جدع ناكهلصا نوكي ةثالا زم دل داع 113325 باكو أ نيتقيقش لاو ينبت خاىاننلا و لنلاو ةصفانا موو كاذالجد عد نيتنكطتف انلئلادعو ماهقف:لذلاو هلومي هك ذرق هةئالعلا لوميا جل ذل! |صالق يايا وكب نالئ املا و ىلا يناثلا فدصنلاهنصتلا جرن انالك غنيدكلا خ تضل »>  ناككاتتلا نييضرفلا نيب تاكا ملل فنيفصتلا يأ قتامو فضلا يااييلصاهلودو نيكد نينا هاك لشن اهضاوف ثدي زل ..مزآزلا يف هنالك ديظتنال وا ةمجيلا لإن اهل هن نينيعتلاونيتيفسللا مناتايللا نانلمهتو هل اعلا ذا جدننتل ض :ىلكما ةقفيقُش ضو جزل" ا (:...:!١وأ ةصقاد 0 5ذا يوناننا اولصأف وللا 0 .ةابلاو ذصنلا ولاقفناتشال كود لوما يلاة ميد : :لوعرّولا ةئالثلا لوصال لع ىشاال وةمالا ركأ هيلعهنفادد هسا مت تباندنذ 0 اة نادينا هادم اد عام د وع م كالا هرزاو هب زيؤاو لوملا كف لوقا ام ل عاف قبسأم سل ذاول وعلا تب
 | اهلل تمانملنةروكزلا لوسالا عي فان ميقا[ ثاجيه  ظانلا لوما ف هن حذام اذ ككذلل اش ا سمد م ةئال لاه نان الا كفو ةلراعوأ ةمقانأباو ةياقلاو ةجيالا كلذجرشلل ةمراللاما علال ؟١ لا !:ىيحا يو كنلا ىف ةياثلا وصلا ةبباطلاو ةعيرالق ةئالثلاو انزل ع ::نتاصمانالا ةبائلاو ةعيرالالصأ نيزكذ وكبالوابرصأ ةينان# عبد تيد ةهزكذصد هعم ناكوأ نباو ةبحو حل جه رجم ناكنانلاو ١ ه«ةئقلا شخ ممجو تركذرتف كاان هعم ناو بحة لحد همر
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 اهفذاتنلا نيلصالانا هتنةر 1 خاسأم ادجلايسأم
 اتماف ةونحاللت نذل بأب ل يداه عر :هنائاه

 رفا فد ةددع كب امعبا كلو سداوذ ةلساحاصاخرشعة يناثلا
 ا اة احر اخ نؤدالناوةنسلا الو باكا نوبل ظ

 ١ ةعسدصم ماو ةمور كب رو فب
 0 ناوعلا# اتاووكلاح انش هنملا هن نك
 محو 0 نأد هلولب 15 ىلإ توق“ 1 مدد[ علل جان الذ

 2 دم 00 مولع ةليأهييغوا ةليأعةللسلا ماس زيفل ا

 م ل
 0 لدول لذ قباسلا ني كتلاو ثأكلا

 هولا اططعاف هللا جاتا ِينلابعلا كرد سلف رملي بلوتلا

 كبيفنم هت اش[ د ناكشأباءاملا هجن اف ةلاع هضم ايم ةلئملا ةيكلاع
 لياملا هبيغيزم هصتنامكل[ذ ناكتمباعغاهلا؛ كلذ بن ناو لومل اكول ماعلا

 اقحإوبتلامذ ةعبسلا لومثو هتساهّلصا وحج

 هتصحعبسنّخالا كج دز !نيرماو كني رتتفارعسن ةعللرمإولا تبن
 تفس كاس ا ل رحا اولا بن ناو لوملا لهل -ئاكجلا ةيلضلا

 لجانه اهلمانة[نسلا م تنال دقو ةلباملا هتصهسس نيتخطلاك جينلا نزل
 متتتيلسلاءانلعدو مس عج باتو او تيوسة يزعم

 : هل عاف ةريعةيششو الا ىاصا يأ يودع
 نيب لمُل ىفولا ئرظنلاميا تف لاب علا ف راضتنالا قيرط_اطاو

 - الا دضن عصا ومخت لاحول لعتمولل برمل او ةقفاوم هايد سورلا نيب
 كارل لا تاع ةحفاولا تدجهةملاعال ميغ ةلماوئادرملا لعلوغتالف
 اعالبدبف تفصتو هقفودا هدرت او هلاجلع قولا تينياواذ اا 5ةعانمالخلل
 لوطي حكت اذيا تا ذ نم ممل ة[للل ]صا يملا ىقتااترضو ةيثالا
 قدا قفولا ىلا دراد كاقازكق كلك يانملا اطل نمت وكت و سعبو

 دحأو د ميو دب ع اج جوج ىنلا



 لياعيبغ : ةاسلل يا زمجا ف هلوقد اج >ا ل عرمبف ككذنم كا لعنلكناو
 ل ولا نئعنلا ائراعلا فدا ركذ ذأم تامقنأ د تنافالياعناكنأ هلوجبوأ
 اقذح كلاو فل فلاب املا ةزحل ابو هتتتناع هتذ هتنءوقز كلاب هقنح
 هماهس هتإب اف هساهسةتف اونا اماوهماهس ةنيابتنا امأت هماهسو قي عرف لكئساننت تنال هيرشيا هكا وااصاوأنجناكنا 000

 لمل ليل دمر جاتك هلاعباهمنيإبلا تيقباو هقف ولانونغقفاولا تدددو ةءو مهلع كتل نايا وركد اكفنا صاف هقفدوأ هنرضامأ ايف ١ ما مهلعشتلا 2200
 ىلع لارج كتعالر ةا يل عدو هل[ هتركذام ظظغماف همالك قاسم

 لرجل عوف كو اامئيرجوؤممف ةياهنلا ف هساهحدينالنيإلاقلطابلا
 0 ةصاخلاو ةظاتلا ةل الاوت نمجلاب ةجلا ةأياقم-اربلاولشالأ
 د 1 دالاماذةب ,هلاغلل لطوزطابلا هدا
 2 مطعما كيذا هنأ ل سوم هني 2 ىلا ثيل 3 5نيذ داّزلل نطعاسهانطملا ناو نافداةمارلا هلال ظ نانا وقنا !للو قل ل هكر ايباد هس دنلاو ةيظلإدرقلا لاو ةجاحل 5 هائلا وحول اريلادارلاص لا ثبت باتكيإ هم هعررقمننلا لاف وقنا هللا رم هتيراما هتبرام حاملا متع3 هدا هعد ماتا لاف ةمماخلاولاردإل الووهن 0011 ا ا كلا لرحا# هنلأ همي ارمي يفووقنا نصا عقلا اموت هلوتل دوخي
 امهلعا شب تيدا وب هتلتم زيد طوني هل ىدوحموهو هكرضو
 ..انيقيزت ذعوا قيردزع نوجتنا ايا درلا لع ماهلاءاككاف :رتتإىأ ةرانلا ةومق هيلا بادلا هوجو هب خصيلوا اهفسلا هب ثراهلوأ . اململا هيعاببل دما طرى هيلع هسا صدد لوس لاق لاق ةعدسا ىضر عنبإ نع هددأ ههفملا ةياو,ن هدا هجر كولا لد لياريصلا ماتا كووهتا املوماجوه ةيجيلاد مجييااراوالا ياعسل يل ضيءو هنعمل دك ةماما ئازع هدد هنن طعم لاب ٠ :لاو دوداد وباهاقر



 اد * < 010ر7 "و 2 ٠ + ضنا».

 كلاس ابق )مةيكلافلانالخةزب انما هةيننلا حانت ةسيرالعما قانا
 0 ل ا ا

 قملاب اعلموا ةلثسلا لصا يك تدزلاددع ترض هماهسٍصيملا نيامناف هماهسو
 4 هقفودلل يرفلا "كك: دو هماهس فيزلا تفاوناو هك غلباق كاعنا
 يوومسياكنااذو عنده علباف كاع لوعلاب هلا ةلئلا ]صا كهتفو

 هعاجدب دارلاواغنصو أسفها ذيخمأوزماسيإ ىب ٍقيولاوهتبا دهفنمااهعف ٠
 2ان1[منإو درغنلا دماولا لعل طيدقو ضورفلا سب عب مفوضة فاك
 هو ماء ةعبرأ ن 3وةنيابلل نانا اهمهسءزجم نال اهلصا ن اعد: لو
 رمح ؟اعأ ةتيقعاةةعسرم تاو ةنيايلا نال سهم -نزجم ةئنالث اهلا اع
 "و ةهيرااهلصأ ناعو ةَحك«ةتفاولل اهلٍقَولاكصتو ةمالئا يو :نمود جلت
 اوم هتزحو ةشئاهلصأ ماعاةتسو ةجقنم هينا عت ةنياللل نانئا اهمهس
 ةنلئاهصس هزجو ةساهلسأ ماما القد ماو تْنب :ةنفاولل اول ولاصتو
 بيرم و(همهس وهو اهلصأ ماعا ةتسو ماو تنيورشع ةينامنم عتو ذآ
 ءزجو ةمبسل لوعتو ةتساملصأ اتق غو جون «ةتفاومأل ا هل قلاع
 : يا نرثع تافيقثلا دعتن اكول انكو نيثالثو غنم عنو ةنبابلل نه
 هاو هسزجف ةيناماهلصا أنبا نورالثو ةفوانين ةضوةحقت

 :خ ةحالكو اف هفم ةياثلا يةيفاولاو لال ةنابلآ نيمي ان متو ٠
 :هىلفالا ف ةنيأبلالةنالث أ وره ورجع كءانثا اهلصا اتبا نوشعو<كرملوأ
 . دغاو تاتقغم ماو ةجدن نيئالثو شم عنو ةيانلا ف ةتفاولاو
 ع ةنيابيلل ة خاهمهس هز جور شع ةشالكلا لوي 3 هعاتثا املصا ةقيق
 ثاوأ نانمإد ماو ةج هن نيتبو هسضزم نو ةيناشلا كمْفاولاَو طقالا“
 ولاؤدالا كةنيابللل نانثاا همم وزهم نو سعو ةهيلااملصأ انبا نؤالثد
 الجيم او تاب كالو ناوبأو ةجوز نيعير اوهام جتوةيبانلا
 ؟ ةئالئاهمهس عمو ني شعو هتعبسملا لوعتو ندعو ةمياااهلسأ تن
 هه جاك كءردمع ةيداع تاحا نوهسوأ ىاكوا افساؤةوخ 2 كال
 ا م انلاف ةنفاول ا ه طع ال ك ةنيأربلل هعبس همه



 7800000»>د تن تي 5

 ١ مة ساع ةيفلك هزي . | حل مرحمإ هزالادهتماناذا هبي ةيناق و ةيأمنم 0-0 جلا فسأل ةثالث همم. هزجك جرتالا لع فش | لكك ةسبوا باكما اقشا ةوحأ هّئالثو دحف وةجدز نرثعو
١ 

 ١ 5. كلور ككوكورلجلا 4 ةاخاسعرلا نادل ةلغارلا هدا كالا رسل ماد تا نيرة أذ املا كا ةينورانلا يشن ف هيرح د كل[ ظ هجهد تاه لاواجاناملاال واو ة نبا. اب ىدورلا ورأوا نيررشلا ناو درع اكن ايبر ماو لاو سحاو فمضنلا مب ف للانالرةرلاو ماهل نينةتفاولا هن جاراكعت ال3 هناوةعشلا لوصا تملصا
 ا جيلا هاو هلوتب عكذرقو عيراللاب نيل نيب نائل رظنلاو ففاولا تف هامبنبإيلا اه زال اوحا ثالث هزه هماوسرخأ نيابيد هماوس ٍقيرف قفا ويا ماد همابرس ا هنن ]|كنيابينا ماو هما سني قيرنلا نياك ةفاوب نانا [مادتيو عر ا كال مالكا عهزدصلا ههرقو هماهسو ٌييردطكن يب لو الرظنلا نيرظن ا1[ذ  يضؤلا نا ه|ق معاو ةعيرو فال لعر اكتالا هلع اجو نقي لع لا لكي عرطرمأو ٍقيرف ل عر |ىتالا خ مالكلا ىقن ال لعامسأو لكلا بضم رص قفولا برضنا عم أفاوتم نيلمار تاكد ةتفاوماابتعاباهرلتناكىكملاب

 كيف نييضوملا سس انلادنع يلا 3 نيني ني ةعقاولابسنا يل (.ناذ دانامتلكذ لع بايلارخأ كةدقو طتفريلا ئالا ههلكلكي م كيد حاف نينا سانيا ع 1 سس 0080
 موسما كلأومرهرقرسأ نأ سائلا هل ل اة نينلا ام هلوق حلا كصانلل هددبر

 _ ىغ الئادلناثلا ىو.ادتا عيا قم ليكولا عيبا بحاولاقمانامإعدازف
 اهناف ةيبإ لل وديضعلا» 203 قداملا ا محالا اهفعي نيابتلاو تفاوثلاو
 2 ابل ةيضيلا ل اعال وينك ارم هياغ با ىلا و نيبارغلا ديبكا
 00 نأيفاتمىا نالئاعرا مهد هرغددمل لك اهدرع يل لف ايم ماونب ةعيملا
 جتنيذ اكنأبسأنتمأ ف هنيؤككددعل بان ددعركزلا ىف يا دعيزن هسغو
 اطبخ يكب نوه هتل هه ياو جسئيرأبب الاف ةجبراد
 اههلضو هدو ىنمز ىىشعو هنأ د هفصنك ة يرجى, ني عا عولا
 بكذرذح هذا نيلخانن اما هنعن هجعي تيرخاتلا و نيمركتلا نم رب فارملا
 ,عافا هيلع طل ذاونلا مكوم والجن دال لع فون علا عش يف
 و يب صحم الحا دعصالا نأ





 :>!!وأ لضالا رحلوا رمي ق ةككزلف زج عائل هامرس 0 7-5-5 1 ةل جزم

 لاجل هند اسال سم صمأو هتلاصانل 0 2 2 28 هاملت يروكلا 0 هنع

 اة هن تيصامك اوال جرت جرم عددعلل لييستاو ةلهناعتاو ١ فلا ملدا نش ىرولا ككناذ مهلانجج ةلئسلل صاب يراك ةصح بريقا اههسعيبتالا عش خاهمعب تركذي 0
 لل حلولا لعمرّميال يذلا الكداده يطول ا فق وعرة يدةحإ ل رماوتلوهؤلا دكقكالوب
 قتال ناهس استاشولا 0 2 ١١ ١ مدا ىنلاومناطتيبجلو

 ناك دو ةيوصزشعاشلاود د 27 ل ذاك
 .ةماهسا درهم اننانلو هتفاقتنااماو همام وساخن [يلاملاهنمتيؤلك
 | 00 0 نجد

 ا 1 ا 76
 ةنالثؤف ذل ب ءءلاو كلذزؤت قناذ ١لوصالاثم
 هيا هلأ 1 ربوع هد دلت ايس اول الطوال
 ] ةيرأغايم 0 :و

 ينقط كاين كو
0 

 ا 0 م ةئام نم ذو نيالا
 3 رجول م5 ايهما هلا نيدوممأ سو قيمي
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 واو

 امال لاش تناكاضيإ ارامل ةرهاا ادب - 5 ةلناملل نانا ل ١تأفيتشن
 اتيننلا تاكولو نب ثعوتةين زم متو ةجيل اهزوس زمن متفق 3ك

 ةئفاولا ةمفاولل لاش تاكوهلا عمنا >لاداكداو ننشعو ةعيرا ٠
 ملؤخا ةعئراف وجوز و :نينافذ ةعي ازمه ةرشع | ومرس انجن أك
 و ةتناولا ف ةنيابفا ةتسايرهجو ةعتل لوهو ةتساهلصأ اللا

 ماهي لوعا كر شعث |اهلصأ نيعو تاصهبرلو جوز وهنبضكة
 امسي ات ضو فصلا, نمهدع تأ اوي ن أنئاوحم تارك يمت ل نان يميس

 2 اعوذ وكيف ىالارتسن لادا جدرمل نقم بيوصل دار دو

 ايؤدراوسنيفنمممل ةقفاولا فلام لاثأنف نيريعو هتمير|نم صتوانلذ اك
 نوهرشعو ةججأ اهلصأ نوب اداتنب نينالبو نيسأف او تاجوذ عيرافزوم همأوسرتكالا

 هسيغايفسلاومل ةنيابك ةاخّأرىلل ةعبرأًاهسهسز جو نيوشعو ةعبل لوعتو
 قطا نيدو مة امو طئأمزم مصنو هييصيرطتاقنملا ةّيفاومو
 0 ةنبايلل ساهم زجورشع ةيناذاهلصا باكمااشأ وغلا سر ال
 8 عبر يكف ةيزاقو ةلوزمهحلو هبيفنر درحالا ةنفاومو همن نيئضلأرمأ
 وبلاش انشا اهم جو نوتالتما ةتسلولسأ اعدجع الأ نب نيوجلاخإ شع انو
 ركنيئاد ةئاعب نمعصت و هنيميرملا ةتفاونو هبسن نيمنصلادحأ ةنيابمك
 ادق 004 هيل كدت لقي اقام ظ قعبان(ملا لوصأ عيعجُي ةَوْمَم ةائهالإوشعؤلل ايلماسالا تفوتسا تف نانالثو
 لمح عالا ناعسنل اوجو كلذ هلعيفشإ وايعجو 0

 قيم ادنك هلم ١و:راهلا مج دنعةف داوم ةإ كلوا هوك معمم

 كرم ةعي) دعو قرف مالم اكل ةلعلا 1545 2
 فيا لع 1 ٍِ ةيرلا فال بوكر يد سكيب ئاتماةقراصضإلا للعلا
 نما م نريسلاههضرا و ةعانقلا | نمعنفأف ىاسللو نييضولا نيد نيد ةداجلإ
 اًمأهم# ةراهس 5 1 ةعانقلاج د ثيءاملاكيتلذ ةعانوأ هدو كلا عقم وق

 هلل أوم ةياع 5 لص هدا لونغ هنع ويب دموع
 عزم ع تحمس ا ياهل 0-0 1 لا



 0 1 0.- ةم ةزعسس

 ١ انيلابياعمطشم لامانع [عقالم متنا طلاب
 2 :لعاكألا ةلملان 0م
 0 يع اكل ذأهنأ | للود نمتلثما كرو هلع اي نمدنع
 .امانهيليسو ٍقيرو | تنييرظت نأ مهل وا نيف هلعر اسكالا ى منت :اكنارطن كلف

11111111 
 06 اهتم اكان درفلا نييرلظنلا هناكهقفو تنئأوهقفولا ييرئلاكلذ

 لقال ناو مانغا ن1 ةماهسو كل :لانييطتو هقفدوافيرغلاكلذتثأو
 مام ًأهرح(ب تكأف اهلكتلئأت نافرضمد اتعب الانيا الغد
 نأو مرا نما وطس اهلكنإأبنا ناو ميلا رماه بكافاهعتلفأرت نأو
 ظ مقلق لوا هم نين تيت هو نيفوكلا قط اهنمجواة تلو

 لصحأموامينيزلع م :؛درعلفا لصحو ثااث نيبو هنيبرظناةؤسماف مهن كوع ظ
 سلا د جوبف 3 مهنماكوع مسشس ةضاقأ (هعوناكنأ | نيبو هسيرظنأف

 دعو بلا لمح كاع الوم فصول اق هيض :

 رهتلا نم ةدمأوا :ادرعتم نأكنأ ٍتيرعلا الامال

 م ج4 هتصحب د ضنمإصملف أنما وأسنُع زل
 !.ملا غلا كف طه ةمالوع اى سوال ثمار نا ذأ

 ادعو ةوذأ ةسجو تكدجرض# «نينالثو ةتياسا 3 ولوُهيْفلا" هنالثلا
 اعل خاشع اعالأتن هاريثالث ةعأهمسا >وةنساإصاهاعأ
 ظ ع ايلات مال ةوخأ" هشالك ت1 0

 نال هن ةفاصجدنذاثهةام ناو الل ميدو ةح ظ

 عايونالثو ةنسا مه هرجو ةعبل لوفتو هتساهلسا هقيقش خدع لاعو هال

 ب. 0 مشن ئالثو ةسو جشع ثا ناجوز عيل قَفءسس و نيْنأو قيام

 * "كوةباعيام مصتوابؤتالثو ةساهمهسجو اع ةئالثلا لوفر شءانشااهلسأ
 تيشسا لماما ةدحنبعيرأوأننب 1

 53 نيتجعن فعند هياعيراع منو نوع
 الون ول عبو تأ تاربل نم ةماو _عالٌوهةمبا ةجدأا 8.1 ىأ ل ىأ لإ



 نوال[ ةطيطف نبتسم ةياالم عتوز هرّشسك هزجو نونالثو ةماهلصأ

 ”نيتجور فق ءاينعضورنعىئالصأ ةاللاذذ الود رف ةمياعراككالا
 ل ةغبل لوعيورشءانثا اهاصأ هيتس شع ةتسو هال ناونل قلو ترجعي
 !ةدنعيل و ناقدلاةلس4و نينالثو ةبر مهتو نأ هاوس
 فلا همهسوزجع ندرشموةجرل هلم اما ةجتو نانبوبسو تادجتهو

 ظ يس ريما نيميراو نيتئامو ىلا نتالي ا
 ني يل ومنح جحا اياب دوا م <

 ظ اس 1 جال مهوب دل 1 ظ
 0 يتلقي نومي شسلطتي ة دلال

 يم 1 2 فاننا اياها دل
 ولا صعب نوكيرقو مؤنلا هيسؤفر 15 لوالعيلا "هثروممثومع نأ

 نمثومع غاتف كد دوناذإف اطعو | حالطصلا هبسأن .لوالا ةزم كم 5
 اا ةرامتعلا م 100 ةددكاتويزااستكمالةطو ٠

 -*, اول اففصا لاق اعأةعدنصلا مقا لاول ة جيا نيف كيجلةرأنم
 تلا 1 نومقلاْ بق دان تامل فب مخ كيم لوالع هو نم
 0 قرعلَو لالا ةزيسلل ةراصخال كم :محلدالا
 ا: يرحا ةأدسس ثلا تيلل يا هلغجلو الا دم لا عب سيجلاغلا

 ل الل ىذا رفا لصعنا ا نيبرقأك ةاس لاثلا تيل 4 :
 2الاةلئلاضححانلا تيل 1 ةناكلا -3 تؤرماناف ارعيضوإب الا
 ل مادتاللاسل ثالث نا واذيالف ةأيسل ع انلا تلا انه ماهضعأف

 ء-يشنا عزاه رابين ا امو اهقفاوي نأ أما و ةإئيس لع ان 1
 0 ياو يعل هنيتحاعة 2 ما

 نم 00 قفولل عي يملابي انهي أ 2 و ا

 1 0 1 تيلاة ليس تهفاونأف هادافسا (ىةأئيسد أدلت ماع

 ارم ثاظانلا يأ زنا و هاوتيةفئاولل را 0 نينو ىاسفلو ٌ



 . ههلوتنايماقمةوهفامآ ةيناشلا ةئملا شوا 20
 ةايوكتلا قفؤلا ل هيضاو هل ؤمفمحلمنلا نيبةضرتعم ةث اعدةلجةيضح
 نيب يل اهتيب نونا طعالا يا ةقباسلا ف ةياخلا ةلشسلا يأ يعض دضا

 تمء(1 طف نياناصرلسن اهيةقفآوم لدالا نم ىلاثلا تيلاءاهيوةيناثلا ةاشسملا ٠
 راض ةيناعلا نال ةلغارلاو ةلئارلاقأن الهنأسعرلاو مارسلانيبرلغلا ف زباللا صف
 [ماهتنرايمول ا هقفاوموأ هنلشس ع ىلاغلا تيلل ماستنا يو تدلل 'لاوصالأ كلعدقفاكأنم
 ةعماكل هيحانل ادن عت غلب اق مالا يقفوا ةيبانلا ترضاناومسأ هعفنملا م >اكهب كرف
 ةينانلا كج اب هرضم نجا نم خس دلك هاغلاو ىلالا هي ا يملا او ةناثلاد
 2 ةلكلا يجد طالاوصسلكت "00 النو زيا ب
 ,هقذلا اديس امها ةْيَحَل ٌنينالعتفأ :اارنع اضفدؤك ا ابتلا نع نهب ديال
 | * ةيدعانلا جنماهتفو 2 وا هينانلا ىنأهرضؤلا مابا لك صلصخر اولا كنا وت
 اّقفو فو نيأبتلا دنع حالا نم هوم اك خاب وزمس ةنضأ ةيناثلا ضيم
 ماس“ هينادل ف ىو كردالا إنا ماو هلونبكلذ كذرقو تفادلاب لاخ
 اا 000 نابصضن ىلمالا ةائسملا ممهاشلا تيب ماهسلا
 لضحاف ةتفاوم امهيدب تناكنأ اري ااهقفو كدا "نيالا تناكلب دا
 تبرضققلا يللا ذولا كادقمس# نيلالل ماك بيرنملا نم
 نتي نيصخت ثرمها نأمل اهقدوثووا ماهسلا لن هسأهس
 ابقجعواسنأف ةئولا صمحعخت 0 ةدكارايتخا ادار هن هلامععأ#
 ني طاهرذؤلا" تيرا هيو طق طاغوجالك 0
 ياةقيرطلا همس قا + اذان ثيملعالا ةثمدنأب ام ىلا خا أنما
 ةليضقإ 1 دو نما 31 لؤدم يأ“ 2 اه دمع
 فلا ل انديلاعةعنترس ما هع أش ىقنلادص
 ىلا اشاهد 1 اال ربككهننا داس عنتدااموع لإ
 5 ففاولاو نإ هانا اتعاب هلت ة:لانفأو
 ل 0 0 ايءاقل هدا نعةكرالا اةيشاف اجمل

 ؟لحو



 قو ٠ك '؛

 5016 نينب نمتؤجلا تام ةنبالل لاش نملو هتئلو نانثل لاخلا دا نما اعاد ٠
 اهنابتوأمارلع ستنال نييثأ لع ةسخم نانثأ ةالسو ةسحاهتيلا 1

 ا كولااذأف نيشعو ةعيرازم ةنعادلل عش رشع شالا + نيش سمو
 نباللوامإ هن ةميبا نانثأ هو ةباثلا عيمذ نانئا لها هور دع فلان
 لكي اغلا ينبأ نمنب عيبا علو هل يتق ةرشعب نييشأ ةيناشلا عينج ةسحزلنفملا
 يع دل هوة _زجعو مالا نمت نانا هثبومجاهس عيجتدملد نشإوو
 رح نبا ةصحفمي.|ت محا اذاف تع وتنلا اموهك ةرشع|مهلذ هن. نبأ لعلام يعود عه
 4 ثردنعو ةجررا عيتمملا ناكت ام ىزلا نيالا ىصحةسخد نأ: لا نزلا ةسحؤ شعم مالا
 تايد جو ةينومأل ا ءوصزممرةتفاولا لاثمو « يحز علاف ةنعانلا همت أاميقو
 ىالاف ةلسلا ف نمزعنيشلا ىدحأ تنراهؤحا ريل منوف نيتنبدنيوبانلخو
 دعم ةحاهفةنانلاو انسخ اس نيىبأل مف تسي

 :مقرثع ةينامب هس هدالث بضم احو نياسو حمال ةنالث دعاره 0 تاييطد نوت 1 داتا الطالا 0
 ظ ا اا الزم ةبلا تلف همنا لشي ةكال مل 0

 ومو مناشلا فض ى ضاق فسللاب ةتفاوب| هيد كت ةناشلا جمعة الا
 ةخامرولا نما هلو جي ماع ١١ مة" .ىودكمالا همم
 دملو ف ايهرضم زخأ ةينآثلا ف هل نمو ةينأثلا ففو ىدةعش كأيوطم
 هامل و ةمسنب ةعم ةدحاو كدالنيهاللف“ ساشلا ةتيلا ءانكمفدوهد
 ٍ اتاني مهل (ذ ةشالشرمأو فها ٌرجأ هيوكب ةبناثلا نم
 هلعتدي شعرمأ هز ئعرج هنوكب ةيناثلا ضو ةعش ثرمأ و لال نعججلاد

 اني تملا اف نور دع هنالئايل عمتك ةسخجدملو جه ضاتفلا ةوؤوفتنم
 ةزسلا هنت اءوصودوسعو ةع عناجأ ندرشع و ةئالل ورشعة مس ةرشع ظ

 نيا[: .ىبغلا نالدلل لع داو لالا تيرا ةناثلا ناك ثربالف أ ينال رمل نانا نيتنبو نيوب) ىلخينلا ل والت لل ناحولف مي ملا
 «رابشب لاهل ناتذا مالو |ةتيقشاتخا ةناشلا ف تنخالان وجا تهوةمل



 12 هنا ريال. داك نيام يعن
 ع يع ةنإف ناتنيف نيون 1[ جهلوتب هدأ مدي
 ظ هتلفذومالا حف :ومأرمأ هالجل امال نيم واطول أد لاقف ئقايلادنعتبلا

 الماك ةرملا وس_وانتلا الولف باويلأ فرععصقلا تقرا التف
 يسرق وهل |ىيءاظفاكل ىهاكمنأف تنس اداوتت 0مل سإاطقدياو
 نينمول ىلاربما أب ئاقف كان بيجو صا ف نيرشع ىوكرمل أ كلذذا ناكهتادع

 داذلابا رمال ةةانتلاو هداملا ىو واكف تان يلع ىلا ناقوس
 نيا سنا كسل ىحتحزلا - نينو نيورا ثلوغاملأقف
 يه ةوسا ايضاق ما لاف تبساع أملذ عقانعو ءاّمو
 ل 5 هلاولاتفووح اذ ههذمت. )وأ زعاشم

 يسأل 0 ِ

 0 دالة ا : 0 0
 زكا توب نانيانلا لاك دأهلأت ا 3 0

 ةملول 00 لولا" ع اوناكأوسةيمزم
 ةعياجإصت اع اداههلا بيت هحدا ىف 5

 0 قلقا نادين كما يعم 0
 ةهم ايلات جكادلاءايسيصايرطعاواءلطبلاب هيث كاكا لل السد
 عناب 0 6-0 السما ا

 4 سم اهي كلزكإعادذْننات 1 0 هعملج

 1 قيوم يانا حا 0-5 0 أو 1
 رسما تى هويال خا حادج ارعجلا “< - أونا 0 ههحز

 ظ لا ثيدتونم_ دلة عام هت عسلا م عوراو

 ظ ع



 " علال دلانم هطحتناوت اون نبرشعو ةجيرأ ى نههتلتف ماو نبا ننا او ةجكن نع ظ

 ين هل نمو نس ف بضيوملوالا نم كن هل نمو نيشسو نشأ ةئأ مم نإوكتنف
 ةدس تنبأكلو نيرشمت عبس م هليرتع ياخ ةحدزل|هنمل كام ملهوف ننال

 الند تماوت ةسيزماهلتش مث نإ قنيومأ نعمل * ةخؤللو نوضد ٠
 م صج زم م ابيل دام
 لكاو نؤالكدةتسدهالا هجكزللف ةمش لك نمودبتل قوش
 امم لازخايعلوةعّس ةشلاشلا خلاد زشع حالو نؤنال 5 اهتنب
 ةمي!.ناتنامةمبأرلا ث ! «ىلا ىلدالا ةمهزللف نيدو ةسخؤف ةجاأرأ نمو ميا برضلوالا < :دللا زم ثدلرف نيمشوةنم وتد 9 دالا سلاما ةياثزاهلك و تن - نا وماو جورنعنيتنإارحا
 سلات >لا ثوبا مالا درش ة.نحوةلام عبس ةيقابل نإ و نوعبسد
 كلانلا كلاهلاد ىهنا توعد ةدامةجلالا جدزل ور ؟ايعلو والو ةس
 لا رجزم توا ةناانم_بيتولادهيضرافلا شف ثك ذ عازاومو ليال امنخأ سي هؤعلا لقراصنحلا كب هول تب لولاتب توعبنل عااد
 ودايم تيلي ا ركل مايضرلاب طقخ لولا نم 0 اكو ةدوصعلا قطب نؤبرب د هضم هثرموزم كب نمذ
 نينو ةجنعتام لولا نكشف نانا ىه نحف راع ةدسلو
 كلما ود سنا 0 هء ةتس نمر استشالاب 0

 طتقراكتالا نلخول د 0 مصب اوم درهم
 فام ة ف نينثا نعت هزاكم نانثلا + اساس اافة جدت
 دوي اوصو الار امنلومو]علا ةرامتحا امتهالط مري اك” نت نياقانم
 5 0 ةللسلا عجاف كأ .اةفاابنهلا ميما هلل مكارم
 م ضب | مد فز نإ توت كلا ةمهالظفأ تبدأ
 ناوتلص 10 0-2 ةوشك ةدس مز يعول ن
 هنق كلببضبأكو دعا لف كلا عج موف علا

 اس مالا مارش نا 5-5 هسا ظ

 2و ةضو



 تو

 - 8 روم 7 2 2

- 

 م ىمدص نبي كو -

 تت 9 + 20 سد

 | كيان طايتمالكوب لا ددلا : هينا تفل خالادع لعلها
 ا ليكشلا قلك "< ل ل غل اهنا :
 يذق ةارلا هللا اكل هاف يداوهو مهاجما عاف ما دبش داءامل 0 ع ١ امتنا أ ءامطلا ا ىذيعوأ كتل هؤتتلاوهو تانتهلاب يا

 6 يوناو بلا لفل لوكالات نون تلون اوما
 ةبلاةأوج عي رس رض ومو ةجدزالواجوزالو رجل أرجل وا 3الوأبأ بوكيال
 هب رصتيا امودب :ءاوفامجرمل نيمأهتم هيف مالملاوالولاو ةموعلاو ةوخالك
 2 قا نك ْت دب رك دقو هعمزم هيد هئيرازم د انلاومننلا بكملتو
 5 ألا هلاك السالم يأ لاكمدلا 2 نيب 2 ةنه مجول نم تنحل اال
 0 تكلا بت : تو ابالو ة وكن عضل هلاكنا لع اف اب>لكدم جدخ
 :بوكنلا درست ١ابشتب ونمو ةئدولانم|عل ! !ةالكشلا !عْؤئتللو

 4 توك ولاهنت خلا يسقالاف تأ ونبا عمؤمخ نباالئافش
 ؟فيتش وضم مأو ج ”ى:؟دسرسلا نقويو فمفلا اولاو كناليبدأل طعم
 ؛بىا يقلاو 55 0 جوزلل فحش 1 هّبوحذ ئددل مح شر الاؤ

 . طقفاعرمأب يكرم د نمي اهنا اكو ان تل

 لكنالومل دول هلا داعم الو عجزا ق حش لو ا 0000 ياش ط دله طم اعل
 وم هل عورتا أدةهم نمد 01

/ 3 

 انهو وضل انجإيل رقتفيد ملول نايرعر مدبلج [ضانتاواش اطل
 ظ انيق ما تفاعرمأ د لضأسئونأا هقوكلا يريستت فروا دامك
 1 اًنضتماوفو خا ىجلاف فنعيوا ؟ادوحايمانمأم ترو نأ ككركراشنالا
 ل 2 باقم | ةيتشلا يأ قب 0

 : دئنلل هةيعجاسل يجرم نع
 0 2 لوا شوطميالفقئالض 0
 ”و نأو ةيسفر فش :اتفأع دحأب ثوناو الضأن مرن
 ههماضنا جب( منآةليأن رخو تاورمال افأمو 3



 اهحألا مل وتل ة ب انحلت 1 م ظ

 59قسضشف 3: 1 ظ د ب وعلل د ماد جوزك“ كءاؤلا 0 جوس معجب ظ
 ممتفانبوزب لعام كانك ياسعد

 نيبسمللا [ةارظناد ةكرولا 0 ا 8 0
0 00 

 1 :ه تسلا نع يرض ةيكلالارنعو ميعفقويد ع ةنالث غاولاو ع 0 0 ] 0 - 0 دو 0 0
 انه نم نت عورجم ةهيأ هئواله ديو ةتسي :لايدك شع
 ياس ةيننالدنءاماو هل ىهض ةعبسايؤضيرشعة جير نينصلل ظ . يو ناز هتثؤارمدتت دةتسىنل رول ريد يرتب خاوللو هليف ةغ

 اوهزه هنينم معا داهنجا دوعضاق مكمل ةنأيحدا يا جماد مع 0 9

 4 ذم 0 :٠ هيل طن ) ىح ىنهنومز ومب لحأ
 0 0 يالا: 0 هي و 0



 ظ ه هدبا هيجي برك زشلا لاق ككل ريشت لامحال نيدبجولا ني
 1 0-0 هج

 0 ابوصتمابأن يبلاوإقن هياحنورن :

 1 0 خاب ا نيطنسلا نما تاع
 هاما 5

 ةئأيح 5 |وملأب ةمبسزم# 2 توهردريشدوفنم

 00 هل : ناتنيايتمناتلتسل - انانلاوةياكرممصتو نينلوم

 ديب 0س لورتسو ميلف مالا وم د ذل قحيشر مهلا

 هقذخلام مج بام
 0 رس دك 9 ىابش ند ةيئاذق نحط

 ةماعلا حماد تحل توتي 4 قو هقح جو را
 هلل خال تاذ نإ ضاحرجم تيقش حاودوقنم الخ .ىشعة عل

 ظ 5 )و ةنالث نم هفةداملا [بأس زمان >4 نانا نيقذلاو داثلا للف

 - هتوضالا ةمو 0
 1 يح "قربا نيب لم مدْللو ناشإ للددن

 5 مشكلا ا هيقد الف هيهدوتنلل 5

 سعب ا 1
 0 ةداملا بلاغ 0 3

 ذا ريحا الف بدحمو + دل

 ةفيلجدل نع درو ىُي اهو نيمشو ةفلحدل ن ةياورْش نينار ؟هيدأ

 0 ا 00

5 

 رم



 :االولعأ هسأ و هتثرم نيب هلام نيدس عبرا ىضما ذاذ دقفف اهل

 ذل لكل اما اهلل ملنف عشدوتنلال“
 همك هدوجم نورضالاب نو دولا هييولا ]ماعيف يداقنلا ضمبول ه_يواثرب
 ايحاك] بل عضولا هِي ةلوكشلا فخوتوهدرعتو هدأت وهتثونأو هتروكذو

 همسلا ىلع نياف هسأ هه نصل لاككلذأف لاحلا ناسا ةةدتس أنا 5

 نيقرلا لع عضولا لبق ةرستلا هضجبوا أوبلطواربصي ل نأ نيدوجولل رولا ةبغ“
 هرتموهو هبي فال نمو اش طمب ]م دانا ىضعب قلتو

 طبضطنال ايشيإ ىللوذأ طمبال انه مف اش طعيالف ىيريغ نا د[قالا طعا
 هالي ةةفرضالاو ةّيىلا ”ةيقي|ماميو ةميرأ ديب فد مهتلا لعاب نء[ملاحرمل
 م ةيلالا ضعب هججوافتةداا م ههشمشاوةنينحما لوووهداثانادا]ىكك
 ةوكنلاريدتتيرضالاب ةثريولا ةيجي|ماعدو نيدثا مك برقي نماىلعلا نمو هسا
 لعلإ هدأ مرعي يولوللا ىثف ةلبانلل بجنم وهو ةئونال لاا عصا امه
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وهجر ىكدريدتتنيمرضهإل امشي درولا هاهي ديلاغلاهنال اصاو[ لل شب نم
 همنا 

 نيب نمجنحوا أي نم كله نم المي ادهم واناقو تصناذ يس ؤ نأ
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 ةيفنل لسع ىوتنلا هيلعو اهتمامي ةنو.قاورمس نب شيلا هزموهو .

 انتلاعا ولة رن قعلاوم عضولا /ةةيشلا زمان لقا مش ةثيرىلازمؤنكلانضصيد
 اا ةيعلا لاهنت نسعاامانمداتلاعضول الذ شلا هيتملامعم ١

 هلاصننأ ناكوأ ونكمل ىللناكو نب هوجولل فوولل داعأت بمحل تعضواذأ هنأ

 >ومف هلجال ذوقولا نو دطتف هنعؤملا وو غلا جوته لع ةيانجإتب ٠
 القأةبقشاخأ وال ماحمتما نا خماس سا سبأ ةككزيلا ة لاب هداه ةينسإ
 اننا ضلخ جاك [تلفكا ىلا بوماذسو عاهل ملط مح) ءامابشخإلا طمب
 لا :هإلاننعنشلا ةحوزلا طمتو عضولاىلل ةيعلالاءنعةمتفالذالمأممحمو
 ه اناث نمويو تابلا كثنبالا طمي ةأب انك نعو عض قمل نعش بالا طعبالد
 نال أبل نش نجلا تعي ةيفنلإ نحو نيركدأ عندك الاونينأب هنوررقي موال
 :ما درع لل نوكينأ نيوجالاو ةجهزلا قحيج مال اف نيو. ادالم امتحن كلذ 0-0-6
 يع مند عين 2 الب اعانش ةجعرلا طعحخأنالا



 0 ا داق اادال ام قمم عشولا ال كلل | رنع ورش عة شالث ئقوبداكأل :؟ىالاوأ,نم ةجبرا مالاو نيرشعو 1 يعتمد ن5 لئ نما ةجعزلا طن ةيفنلل ىعزدو كلزكة لانا بعزمو تم ىقويوكلزك د هلاءأهنمة ير حلاو ينيج ةمسو 2 ةجوزلل
 دره هدعدإلا ق حجو

 و
 ' كاكمالا نيبرسدس 7 الا

 عسل عضولا ىلإ ةىّشال يال سمعنا راسل 0 0 0 اويل هلع : 1 انك شا همتبز كل عال
 0 0 ايل الانفو "د رمل اه شرغلا ثاريم ىياذك
 01 لوتفاياسن أو نحدشرملا كجم كام زمأ نتعب معي رزالاأط وش نأ تمرقد
 ةجرلام وت)لا ة ينتقل ةريجلطب عملا اًضفل اتتلأب منج وأ طرمل هن ةئنالثث رالا طو ش
 ' الفهثاوانهن)ضاقدن صمغ ا : 4

 دهاشلا ىظاع ون ةثرولا ية ايملا الت "هال صفنةثرأ بس ناد
 0 هقاشوا برهوثا داك ذيرولا توم اتتغحاتلا طشلا ايرلو ثراو
 هيأبُك اما دا.هتجأ هت .ىضاقلا دوّمفلا ّك اا ثا
 ةرغلاب هس 0 :واريدتن تاومألايهكانلوأ
 ظ ثولا تبعه :رعب 0 ور اولا :ايحّن كاثلا طشلا ليلى ! و منتاكاويزمنعخب وال 3

 دعه دوجوررلغي تقول وقتما ايحايم سنا نأ ناي حا ماكاو ومس ةايح
 عناد هلوتبوكةامنيرجالا نيطرشلا ض عتيف ءؤ لك ذدزغا ذا ةتلعوا ةطنولو ئولا
 نا هجم فعرف انلا خذ دانا هودلاولا لاو عا نخل هج يطوتلا كاف استلانودلا» سالصلا طوع وهما نو نوال جنش هثراوتمدوف
 رئئابعرملا حاملا ست فيدل كاد مهرهل نايا ل 00 ْ نينا ترم مق اعنلا لارلأ بوكس هدد هلوقوانمو|لاوهدوُقنا

 لنيل ةنا يابا بولا لاباكبةيلاواهي طقم ديا
 أىلا يدضتبمتقرعو و فراغو فزوفها قغعارغ . كااوريش وألا كارلا فرع
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 يوطقلاماقلر نيا ئياحماوا ف 1
 دع الدان هم .لصرلا ترمأد لان م حف اندرحيوللا ثح عاملا هم ٠

 أ عه



 حسا

 5 هناؤحادوس ةماعهياع اثيدحم اكهيناويجرشالا

 اوس يايات نيا 04

اول نما ثمان ةنيرلا ثيدح قريثالا ننال يالا لمقتل يشل ظ
 لا طهكو

 مهلوقوىهتا ةنلا 4 ىوممالوداتمجربا ىدلاركنلا ى كدالرملا

ادع قد اكد|وتبميلزانلا ثداحل لنمو جمالا رهلا
 

الا عفو ةامهلل كبهماهمجر يفيدرالاطس
 نبأ هكافاملو ال ةحوو ىرتنأ رانلا ا 

 هد

 ظ لا هذناكرلا الا هنادي“ ىرتحنلا

فوىتن اال درانلا, قدا ل افيلاقدارلالدلل معبقرأل نؤلاو ئلالا
 اهعلا

 هارهنايزكاف ناي وَمتامد اد ىزنا نكيرق دابق كيقلاب ا

 كا دةبرع ةيؤسو لاتقةلممشوأ مقدم ش

 را نرد دحأ ن نأ 0 م

 0 100 توحد ثفهأل ا

 دييذدضفأةرسبامماتامإ اهيولاذاامأوأعم مهتوم 0

هج ةفيضوبأو عفأت اوئلاملاق ةبوت يا ٍ
 هنعهيدأىوايلعناركذو هننأم

 ةلبانلدنعانمم هدأ ههرعأ لاق هيدا يرط ثود ملاومادلت

 نلحاوحأننيب تضرامتوأ ةنييا 000
 000 ها ع و ام
 فالدلا يرو هعمؤفا -8 بدأتها

 ايشرخلارمعدمأ نيون مإتيحو قبال نيع امي( وقبل 1
 هب ل06 بذاك ها يغد قرب ولأ م 0

 ادادستلارسلا انا يلي كاالوتلا): 1 00

 كيشتتسم نيصاس لاف ا 0

 دحأتوملعلذأ يو عب بي كك بياسلاهلوتف

 0 لقتل كيحاتلان داضأو خاورملاةرشي مدانبعيضالأرعب .ىضوفزلاب نيرون

 يم نايبلا لا 2 معن واعاهل

 نم جويل داما مالا رفا ياسا -
 معمم سلا سا



 هللا كلف كمال كانه مري ةويةىزلا موب هيدارلاو عجل ياربصلا قاوحت يل كمانايريخورومالا ف فا ولا ياريصتتلا نعامركدافص هنخالل اج را لعلام , .ىاو عال هشيوةخلاا رج ككلاوهةهنلالع 0 ؟.اريكك حيال يأ مادا : كلمكما نارك م هلايا لعبا انكلا مام يا ء انتلا داس يربا لانا هن ايقاع تانباماشإاكاعبلاو
 هرو ععبوالاد ١ىلعباتملا كاع دلو بوبزلا نهذ .تس ترقد
 د5مالسالا نيد 0 عوعببل ىلذلل نمرأت اياوطسلا لا ْ 0 قبيع عجبت وصلا نم نا وهدنيشلا نم 5 لان ان.امةططن ياناسو جل

 56ه

 ب انبر -1ل مالا تاربأن ىصول خلا وهف ةوغصلا نم طصلا

 ظ و2 حوفصل اون 3 وداوطلاوهد عطس د
 ١ نينا يزلا بوقملاد ٍقاعلادايببالاديخوعبف ذاع كوي بلاطو ١ 00 هةعدوبتالكلاةةهسيوتال يبا قالا زال الجخ
 ] ةرخافلا افانلا احا أكو ذئاشملا ا هل دماضنأك
 0 اضافة كد بويعلا يدب عبد ةلاثللرضع 5 هةيقن عوانة
 1 ديس عجتدأسلا ىتب ةلاوكلل و راونمالا ئالخراينحلاو وتلا رضوربكل ظ نجننخو ديشيراخ عملا رتلا دن :ةلييضف د دفا ذراص | جلأ ضف نم
 نجاملا ةداس نيبو مملح وش يشل أن وقم نيش

 لاعحالاو داما رجم لوف نم فشلا ا وهو دجأم
 ظ د 0ه ارسكلابانافكد درب لاترد حراربإ |
 7 دوعل ربل عجيقيرب همس رعد .ريااذب ةياهيلا خريخالا نيل اقو
 هع ناولا مهلك اور افحد تاب ودامرلايلدالا ص
 0 و اجلا يهذو 0 ريالا .” * - .ابا باولالعقشتة انج علا انعم اكد
 قالا ديف غضا ضوزعماكأ دول ثامن ةاانلل وةيفنل
 وال 2 ةزوهل ع نافايهلعدر دل هنأف نيجدزلا دمام «مورم
 خافلأو الا 3 يل دايك يجعتا 900

 ضف



يمن ذاسو ماهراليدنل ةيناثلا ف نيمعزلا نمو ظ
 ئلخيماذا ةيكل الادنو مه

 ضورفلا جياضأفلاوا هل ا قرغتسيال صدا :نلخوا د ىتيلع ميلا نم ةثرو

 بهز بعنلال صاف لضاف ةيعفاشلا شعرا ذنعامأ كيوارظتناأوسلالا نبي
 بهزلاوهو ةيعفاشلا نمنوزاتلا هدفا ينلا انبهنمزث ةئلاوق حلالا

 ريغ ضفرملا لها ىلع دولإبل داعريغمامالا نوكل لام ا_تيبرمأ نت :يملازاهنا ظ

 هتيفيكخ أ يبو ةبسلاب نيجوزل رمل نوؤأهنم عزل | ممضوه نعاني امنيجوزلا

 دم ضيرهرمدؤضانلاواهلاف ملعيرب ينلا ضورغلا ل هأ نمرمأ نكي نأف

 نول يصدأ ا
 :ومزلارمل كاهل نان نيجعرلا لع د.:لع:انمدقو مايلزم امقند
 نمناكناداهو اضف لاملا هلف هادلووا ماكارحا واصنع هلع دوبوماكن أف

 ْ ناكوأ 1 تادجوا مادال واكا د هاو امض هيلعدرب

 «ةتند ريب. عقم ةضوؤلا ككل ةلسلا سل نم عوف تعجز كاف نيف هيلع ريزم
 نأ هيعمل. هناك مهلا هلت ةلسمل صا نه الا نعلخنلا عطقأف درا نال سا
 منيب دن مضيف جزخزم هضم هلذنخ د جعزلا حا اهزيريلوقلا دلال ياس  لعاو
 "ام, نم :ائسإع قابلا مقاو ةِناموأ ةعيراو| نينثأ نمرحا وهد ات ةيجحزلا

 ضف حرم ديلا ة لس صاف دحاواننصوأأدص| اص هيلعدرب نمنأكنأة هيلع درب

 هيلا ضو جزم زمجلأبلا هتاهس عنو عاف فنصزمرثكأهيلع درب نعناكئلو ةيجهزلا

 بيض مقني) نوادىرل هدمأو ةجوركولا ةؤئسملسا ةيجوزلا ضو تل
ابمالا وكيل هنمال ةيجوزلا ضرف جرخم 3 هيلع دوي نم ةالسم

 ظ .يسا دا لب ني

 لك رزهلذأاضا ميمعتل نيمه:ل ارحل اهنؤؤلا درا ةلئسم تحرق ودرلا داس
ةركمأش كوضأ هناك مأ ناجوناا سلا يك ناوأوس درلا ل دآسملوصأو

 مل عاو

 ةسغداعيرادو .او ةجعزكد ماد تةمرراوانورل هدءاكةشالد ماد عددكو ٠

 ناينلو يل أد ةتيتشو اعد تعدو ةمورك هيناكو ةميقشو مأك

 جبتي ة جم نبأ تب 4-نبو ةحوركنوميراو نأ كتبو تبو ةجدكتؤدلبو
 دتنمالاعبي د اهرالليوذ كي ثالثلا ١ منذلا
 مهدت 1 وعجربر ا د كن عدمورإلع

( 
 ؟

 .٠



 ١ دارا اال ) ضد نم الندا 0 مل وحلا اونبد ةونهلا نانو 6 تاو ل د حو تبلل وب فةانح ادلااولعناون تادللم جلا هو تبلا مهيلا ىنب نم يياثلا الإ 0 نإ نيالا جانا وكانا دالوا
 هلو دأت يااا دو نك نملاو عل مةمولا مد ادعو يلا

 ناو
 لتضع دلال لال ل هيعنا داون م دز نهنأ ماميالا و 3

 ؟ابزغنلا لأ مما عرمل ناحزما همر ا .فونساعرع انما شو
 لل قلاية داداتلاسودق شرا دلل بس اذ جافا ةلزنف تاملاد يل مالا الضال دز انف :ندلاكادلاوحلا الامب لييدنم كييزمةلزام نما كلزابما ١: ةلبانلل صزدوهك ةيناشلادا ني لل تاللوهو
 الدو دس الاوار ا ا رااوعفا ثراولا
 ديرأ ينال عرف تنودوجو ماكي

 0 0 د 2و ا تام هناكمكتلالمل
 0 نلشم تأدوا ىل مالمو نأ عم 45
 م 5 ئييلنال : 0 ل ًاظجانم
 0 تالاقلدلاوهلا فالف ىحزمجرحأ يل ةوخأل فيد ةومهلا تاني عر تن دا نم منقل م هولول وصال نم داو غلف عشرفلا نم 00 دا ظ نانا لعل ىنصلا عرتت زمارع اليلاو باب جلاذبردالا ظ نومي عدازبإ كا نم ولاد يوض توم هزيكاومأ بعنومو ا يا رانا مز1 هينا لعل كد[ ضنجل بولا: متي ةمتلاف ١ لملم ة جدخ دييجو وذالادركنلا ناعيا ذاطا اضيا نيلؤنملا نع 2ع 8 4 لاما انياوهل اوناك مهتم مالا تنام
 بهزدولع جر 01 ا :ء نصبت 42 0 دين ةءررال١ فانصالا نمرحلو فصنم الكاف يناثلا ١ ىلع دل انلاننصلا دج ف فيسوبأ «دفو لو ىاثلا ننصلا بما دمع نحو مولاي نمد دمارتلاتانبو هال

 ها



 0و ثراوللاهىتب 7 0 دا 1 0

 7-3 نس يووم 1
نوجال [اتنب لانا دنعواةخءانا ضل اهيل لا هلتنبو |

 وتل ؟تنيد

 ا و ةضمماللو مسةشلانلل 1 "1

 ظ را قابلا يول هسسدسلا مالا نمل انا نيقؤنملاوملا» هتالْث

 ناق املا زم ٌنملوزل وةدالت ةفيتدلل 5 ضلع نييبلال ات أق هم تالاخ كالت

 ثلثلا جلا نم ةلاكلو لاه كيكتهلاخشالكو نافرغت رمت لاوخأ ةشالكرما و

 11 نيونالا نمدلا كك هلازلا املا و: ناب اتفكرشم اذ استاد ةدش كالا ظ

 دبنهيبل الاتات تامعض الا ىلا نمل اذكل و لاول ىثدالو لبان دنعو نيل
 1 تارزتسجاعأ تاب تال خلاك قه

 ةسفلع الاول ثانلا كك ا ل قرف تالا دام

 5 هسأو ةيانكمفام# بتول عشأنب انو كانك تامل نائل و

 الكلاو تاضيفمالول فكان "لبابا
 220 ةفصبوأ ازيا فنعا ناقيقر نعللملا ا و: وهدهبس

 1 هاي اذ لاه لعوربعٌدتع الامل أ ١ةباتكل ا, هلحّتعوأ تو

 هديل ولاه تبن هيلع قف هي اكو عض ان انطنم هبه تن
 5 بسلا ك الولاد ئالتدالا وص ثري م مس دئأتخاولف مهشنأب نيبصغللا

 قالوا قيما لاي ثوب نكل ثروبإل و يب عابجل

 نيط بشئشقملا عرف عتبي ذأو هت تعوم علا دافحأو هدالوأ ع ثبث

نح هّبصعو هتتلهالوف تفتعيواقيشر نأحنأق عرفلا كلذ قرلاسهإلنا(قرمأ
 

 للا توف لانا اراء لولا ننملميلعالو لالا تيِلفاهرحوي) نأذ هرمي

 اص املا بيها يالا ىلا ىل الولا هيلع: وحي[ مفصلا ةرح الا داقينع
 سهم ةضورلا 9 هعرىدؤلأ ماما كاقلدالا مي 2

كافلف مفاوس قيساكمإ صاوبأسو ةيا ومينا تم هيلعالا اوالذ تتعوقر
 ة



 ناتيبع ءاوباد ضل ]حن احا ذا امأف هسصمل غهمتعم هال و هماتعارش ابل افالمإ
 يقتل لولافقتنقس هل هلاداقشر ىالا ناكناذ كيبأ ىيلالول هدال وذ متع هوبأ وأ

 ١ نمالول ازجارلولا ب ىلا ّفتعذ )و هلا ضم هثررو صب قيقر بالا تأمن

 ىيلاومدلا هلا 9 اوت سات تع وأتيقد نال تامول وبال وملل ملام اوه

 . قتكنأزرجمل هلأ نامجورك ىلومللل هدارخأ قف قيقر جالا هر قتعوا و جلا

 الا تامولا نحيل ه,ننإل لاثلاو باك ومىلا دلل ىلوهنمرجما كذرعج جلا
 000 يملا لحل ريدا
 انلاإ تملا ايءاوكوشا دارتمالا قنا ارجالابكوغعلا
 1 هل خلدالد قيتعلاتأمأ ذافانمدوصقلا وهو ثرالا ا هنمءامكأ امل هالولا جن

 ظ خاوي رج م
 نان ىّملا قّصف بنلاب ةبصع فعلا نايل ناق ضرفو >الوريغلا
 : اا قتملا فم لف دج ل نأف دقدلا قضم تابصمأف

 نكي ماذا قنملا ةيصع مل ك6 هعمل هيل قنض|ىأ تنصل تاصعقن| تأديام
 همم تأمؤهأنبع ادع كتءاوانياترل هودأهتابيقريغنم تحهزتا ذا اكتمل ةبصع

 ىقو اهنجل ةيمعن اكاد هنيمجييل هنال هثربالف طتفر وكلا اعدل عن نع
 ضفب عزانمنأ ضمأوملا فشك شيف هدأ هه ئيدرالا طبس نيرلا ب شل ا ركذ
 اطباضممل مرعب باصالا 5ةدقف كك كعاذأ هذ ملا لاطاواهف هبرصأمم
 (ٌعراوةبمع نون ,كذوهأولاففايحّتملأ كيلا ذأ قص ةبصع نمشي نأ
 ًأمني]ياس حل نىلع وغم قيتعلا ةبمب فيتعلا ثوم موي قتملا تأمول قتعلل
 هدالوا ىلعدالىلا اهقيتءاعاملف» ةمسابلابت .امئاهالصاوبضلا اكوبةأرم | ترمال هنأ

 اديعتتاولاهشمو د تايصمل 06 كلذلا ةراشنالا تمدتت هاجر اكهةيتعو دداقحأ5

 نو هنبأ ناو ةّمّضم خم نبأ نلخو قرتعلا تام نبأ نعاعرمل تاق نينبأ نعتأمو

 نبأ نع جدحل تأف تانةكالث نع ئتعا تامول امو هنبأ نب ]نود قمل نبأ

 قفتعاول اهنمد ةيوسلاباراشعل هوثرو قيّصلا تأمولف ةسخن عماد جبر نع
 عل افا جال كيفة هغبرذاأكو اسم نينإانع تاموازفأك

 000 وهلا نبالل هخاريف تام م تيتعلا ساو هرنكلا ةفصب كمل

 002116 ند 5 د كف



 ٠ كهبا6هيشروباكولا ىلعاشيا عرضت بألا نهواهيبخ يمان الس قيضلا تام# -
 تابع بتدتنوبتدتيقنعلا هبصعنمالولا,نوثرستينلا اعصل ناعوت
 املإإةلربأ توقتل و| نيالا دمع نأمدتب هيضأ نبا وسلا ما نأرييظالا نك بسلا
  2قيتعلا ثار : :لارةبصع قّمبلاو هجر هقرتعت امواوبع بالا تعا خا ىلعَمَف

 عير يياطضا لف ةهشبسلا ةيصعزعسخوتفكنعلا ةفّصمأ جالتنبلا وده
 نبا ىؤشا كامب ةأنتلا ةالس مضجيرىصوتانمتلا :[مسوتف هينا ريغ ضف
 هثاويف اموعبالا تومدمب فينعلا تاموادبعتنعا غاي عمتعف | مأا ةنباد
 ديملاِثرااول ض ضأق ةياعبر اهو ط لغه ىسنلاب قنعلا ةبصعهنال تنبلا ند دتإالل
 دين يعتبك تغري: عش كا مرثكا تركذ ة ريك ثمابمالولا يفوأمهبب
 ننزل اي ةدوستلا و ملا جو تاكزلاةمق شي لاثلا بماإبلا
 يلا ةبسأنتلل دادعا ةمدرالا ىلع ةينبمجتى أل ةايسوف عننا مع ضيارعلا مع
 ائمة بس نا لك ذو ىاسلل كف ةىكتم د تالوهجلا ع ئسا ثديبحاسا
 نوكيةراتف كذبنا ذأ ةكدبلا ل ةكدلا نمهلامةبنكة للا ميصتنمثرأد

 ةهدمحت وكم ةبسلا كاتمدتف تانآويكو تاراةملاكمّيق ىقالاعةكقلا -
 هعيارمرسلا مالل الثملوتينأك اىونيب عجولم كبل كل ذكرع تاعارم لوالا دريم ف نإ وكل ًباونعربعي ةراتو. طيدارعلام اع يقذل | بمب ةران# تقول كلذ
 مامأتمجل خا ىرمالاف يصتلل ةاناستكلا تاكنلا هلكمىسلا نعيففالذ اراتدنورشعو ةجرا اهرارقمه مكن وذعو ةجراوموطادبنلا جذردنف طبرا رتل. ىكمالاموأ ةقمق نكمام عقيب رأوا هتمض كمال مةمفوا نت دأرملاد ا ليككول نزول اهدقياموا شنل اك ة مس كام ةكرل توكت غراند ىلوأ ناحل راف
 :امأبلا غف ثراولا ككذ] امهنعس تلا دع[صادل تنوطاربنلا جزجوأ للاخ 7 نم كيرا ولك صد ضتنادو هللا وهدلدالا تياطيفل ةكزلا نئق يف نانا جعل ةيواسمريغةازتلا تناكنأ هدينأ د ةضهوادبصلا نم طيران ةخ الاه عهنأند ةجيراوابعلا نمير ارق ةجرا مالا ىأدأنيد رشعانئاواريملا نمي ةرشعانثا تيل و ةخالن ةم نال ن ورشعو ةجبرا اهل نم ةلكسلا وقف | راني دن ةرشعو ةميى اهب ةكتلاهنيوباد تنبو ةجهنك

 اراندنئرشعو ةعيراوا اراعمإنلا تناكول ىلل 2 هقيقش تخلو ماو جتديقو : 0 1 د مس 0



 ١ و مو وم ١ دمتم فها جدزلا يضاف عينتاكمهايزموةيداشل لومت ةتس ةلكسلا أد
 | رهلل بضاو ككنكتضالل ورينا: ةعشوأراقملا يف طير | رق جوزلل ةعن جني
 9 1 0 و ناو نيرئعو ةعبرا يفثينثأ
 . هيت ًاتأاعنناومكاوصو هموالا لضالا ؤهداينورينأدحةتسواراتعلا فطير اردةدس

 ا عي ددطدابلا ا وجا
 ةيناغلا 40 ةهالث#ى هصحجوزلل بشأ دوكرلا لاثملا ففةسنلا كات طاراتلا
 تا ذو اهنثو نيرشعلا و ةميرالاعير هلف انك وأيد نكن السما تم
 - رهالل بسأو كازك تنال داهنمتو ةكؤللا ةصير هل تلق كش ناوريناضو أ
 طيرارقو أ ديناند ةمسنينصلاو ةعيرالعيراهلفأعير نكت ةيداذلا ىلإ تينا
 ٠ هيلعف ةدأبز عم هممالا ةيقبةقرعمدابا نمو ةحزملا عبرامل تاق تش ناو

 | تهد اد ىادهلا يهلاب هيف تيثارفو بينوتلا جشانبأنك
 اللا باملا عبارات لت اال
 ديما ونا نسل يملا يمتد نادال هزم عخدتم يكد
 ةينومالاوةإيضااوةيربنلاوأ زفلاو خدرنلا مأو ىزسلا ةيبرابينلاهةيمدكالاد
 ىف ةنيعسو نين مو ةي شرت علاو ٍةيرشصلاواقرحلاوامصلاو نادقمالا جسسو

 ةرازرلا اهنمواهأرل دومأو جور د ةصئانلا اهسو جاضتلا ةلئسمو هنعهسأ

 ام ةائلاو بال تلو ام نع اتناو مأو نأتنبو ةجهن 5و4 وكلا

 ةيباكرلابو ةكاشلابو ةيرماعلادىتلو رماه راني د تماالا ةصخ اني ةئأقس
 ْ داوانيوبال تأوخل يلاهوجل تاوذل عجرأو تأجدز تالث#و تانيا مأاهنمو

 دنعأيموةأيعلا يف اهكذاسو ةيباثرلا اهنمورشع لود درشعاشا(يلصأ
 ةكلاملاف بوطتع بعيد ةكلاماهبشو ةيكلاملا جدنالكبتلم ةيكلاملا
 يتابلاو هيكل لأ دنع عيمجبل ةونحلل سالف ال ةوضأو مال ةوذا و سجحو ادجدذ
 دو ىدلاهللو فضلا جوزلأ ةرنعو وحدلل 2 مالاق جدزل | ضرك ضع
 ةكالا هيشواقانثا مالل ةوضالل شالو 00 :هلهلا واظمالا نال نوملا
 1 دنمداذنما يب عدل اتش ةوغل هلل خالة د ناكاذلانم#

 افلح : 0 ايدل 5

 اع

 دل د هلاف جوبرلا ضضرهدعب قابلا رنعأتشاالا ةونهلا ثزلف يكل



 ترذا مأ نم تحاد ماد جوز يددبوط تنع برغعو ةيكلالل دنع نيننملا نم امج
 رشعهث| نمراوفالا ههتسب راكتالا ىف ةيكلالا دنع يم تنبيهلل تضالا
 دمأدوهو مالل ضال ريصنأ يلع 35 ةعيس عىمجلا 5 صحا د ةبصمللو ةتساهنمدنبلا
 هلو نورشعو ىرحأ جدزلل نيعبرأو نينثأ ملبت ةتسلا ف ةجسلا برضتف عنالذ
 كدي -تل ناو هلل تخالا قالو رحاوةبصعلأو ةتساهيرفلا تال ورشعة عدا
 . | ةيايلا خ هدل هع, نيمرلل مأما لاذ ةبصعلل هب ترا ا هيلع أت نم ةلنغل
 ههاووهنا اهيإىبال مجلدا ةياهيالو تابمللا نمنوبض هئملاادركادقد
 ذافلالاو بسنلا ةهباشتم ل سمانا سس للا
 نف سسشلا هباشنمش لدالا قىممعغلا نالصفهيفد عسأو بابوهو
 أثيااهرل هاذرهالا ما امون كج درت نالجرا مهب وصلا عام نبط ن العد كلذ
 نما تينا اهنروصرخالا لاخامباكن الجر هالرضالا عامنا نيف
 غوجلا تن ىف هرمحالا لاخنينجالا نم|مق نبا امؤمزكل سلو يؤرخالا ترب نيلجد
 نمريذ تخأي جدز همانمريزأخأ نأ هتروصيلامأب يعاب صختللاة مدت
 و9 ا ذاهيةليقد ىقنا هلاخو هع يزف أزل هاهرل واذ ىكمل اموأ هيبا

 ارا هحر يراضرالا ء كن خلا لا فكة اصنيإ يلاخ]ف لاعب هلأ وسب نمأي
 نياجر نماك رك نادر وصرخحالا لاخ نم مهند لكن البج_ديبكلا ل |وصنلا حرش يف
 ناز ءا نينا, ابحم تل اقف نيا جرباتتلا ناتاسسا نبا | .هسلعل دل ونورعالا تذل
 لاسّتلا اناسلا مج درضالا ما امنبطكج هزت نالجحر أ هتروصأنيجعز يغباو
 ادداو كازب ا,هناجاف هسا اممجر نيشيرلا لجن قفاشلا يكف ىسهوبأاهنع
 اهلج كك ذزفرصلل نع جر داحت ةرينك يدزاغلالا خ فاشل الصفا
 ده ةاوما حنينا اهتروصو تيل ينغأ نيلادلل نوكي ناوه ١نودل ال هثدو6د
 نبا ]اخ نيالا نياو نيالا نإإ عبالا نبذ نبا | هلكت كلو ا.عل هنبأ جترتيك
 نباوه ىزلا هلاخ فلضدتف اضيا عنزعو نبالا نبا نعبالا نب تامولف بال
 الاوريو تار لب كلذنمو هع نود هرغا نبال للف هع هيغل

 ةجعربحلاف 0 0 وحسب
 ثردا ؟؟ترل دنا تلاقولف تنبو ناوباو جحز نورهالملا هثرمولاو نيالا
 ا ةحدرو تيلا نبا 01 15 تيلو نأو تروق



 | حدادا ال١1 ثائازخأ ناجدز كلذ نمو لصاتنب كتم رض
 يات س يلا بال البا عفأ ل ماكن كنب تنبد

 ” ايفا ة ميزا تادف ١
 ةعراع كقول مجدماداكلام ممر عصر ما دىباصلو
 ل سد عد 10 ا ةونحأ
 ان همن م نائل راصد ناهر دا لكو ناهر د هنماهداصأ لدالا

 0 درأ 0 د هنما. باصات 0 000 1. با

 ةشملأ هيفا تامالف هبا اسفل ٍغابلاو ةملداسف

 / ديمبم#لاتنمم تن مبامسأتند داوزأ 0 نال 0

 برفعج تاحانإ ادد ىباالمش ود ةزمب نيل عب والعب ةثرادوا#
 دبي_كنمتلا كاملا يضقي 17ن دج هفصنلالل ةمشنمامل ناكقا# -

 ع رمصضري لاى امد تاياذاذإل ةماوبامبل اه تزواجأم هاب

 ايما نه باوجلا هفس:]/لام نم تي ىف جاوز | ةميرا تجوزت ةأرمأ ءككذ نمو ظ

 0 ىلعرمل هرصنإ 5 مىجك ماقعا ف دبعأ ةعيراامأ اوضأو ترو

 امل عيتجالول اديفابلا كلف دج ل جوكر 8

 ةماعلا طبمن ندمان لومياهبدو لالا صن
 1 تلطظاموههعجونلا.طشم المل» 0

 0 0 اوخأو تنا ئشربإا لاقث صوأ ضر لاف مي
 2 اعاد فيلل 0 هعّتأو همال ضير اوه
 وبرك ةشالثو ماد مال وح ا

 عتضأ دير ايست درعا (كاخو لأ اكاتعو لآتخأو الأتنبد اكان

 ْ يا تأجدذ ( 8 وكلك هاتلاخو « ميك طا دع

 نميي بزلل دآرأ نمو أ هاو بالك أت ا كحلثو هال تاتفلد ماو كمعن عيبا

 : /ةةعباعبا ل هيلا جاتجياموايامولادضيارغلا )عد عت



 0 1 0 , تنس 1 : ١ ْ ّْ 1 1 - نجر 5007 9

 يغيب انكهنأف نيؤيأعمطي بيتوتلا شانب اتكب هيلمم كلذ ديغو براقالا +
 هلعجتكرايملا حرشلا اذ هف هداوبا تدر امذا اذهو كلذ 3 ةربكن نع ٠

 عفنلا هلاسأو عجرلا ناطيشلا نمهبراق همدخو ميركلاههجول اصلا خدسأ >2 ٠
 هلل نيكل و نيمأ ةحالا وأين ىلا يح نيدلسملا عيبلو ٍيداكوالو يدلاولوىلهب
 نأضم درهش عباد اكرابملا ىلتكل | اذه نم غارنفلا ناكد هددا همعر هنلوملاق
 لفعل ىلملا هسأبالا ةودالد لومالد نلالأ سب عست ةنساكرأملا

 ريل ةمالغلا املا مانالا فينصتهددا نوع ارابملا باتكلا
 بيلشلا قئاشلا يدوشنشلا ا يتاح
 .ء يهلاو ابن هاليوم بف هلساد هتيارب همام

 يتلا بنذلاب فتم ركل فحل ربقتلا دب له لكذ
 ,عنملا دبع بيبا بيرقلا هب دوفع أد اينع نب

 ظ ١
 هزه لمت نم غفل نكد 3

 دنع ئإ اذ ةكرابملا هؤتشلا

 دونا
 الل ديع تل ا ىدمع تل



 اةضوملك ظ عقم

 9 ب ا 1 دوا ف 0

 ١ نيس الا مومختلا تكسب -موحالو ةماركر يس وهال .
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